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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 2
ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γζα ηδκ πνμιήεεζα ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

(CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS ιε ηνζηήνζμ

ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ ηζιήξ, ζοκμθζηήξ
πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ 17.994,67 επξψ ζοιπ/κμο ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Ακμζηηυξ οκμπηζηυξ Γζαβςκζζιυξ ιε βναπηέξ ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

βάζεη ηηκήο
06-02-2019 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 12.00 πκ

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

(Κσδηθφο ΝUTS: EL434)
17.994,67 εονχ ιε ΦΠΑ 13% & 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

15.198,20 εονχ πςνίξ ΦΠΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚA (CPV 24455000-8) – DISINFECTANTS

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY
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Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ Ν.Π.Γ.Γ
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
(ζηδκ μπμία οπάνπεζ πθήνδξ, άιεζδ
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ηαζ δςνεάκ πνυζααζδ ζηα έββναθα
ηδξ φιααζδξ)
ΤΠΖΡΔΗΑ

ΓΗΑ

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ

ΣΖΝ

ΟΠΟΗΑ

ΣΑ

ΤΠΟ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ

Σμκ πνμτπμθμβζζιυ ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υακίςκ – ΚΑΔ 1351

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΜΥ/ΛΗΣΡΑ/ΚΗΛΑ

ΓΔΗΓΜΑ

ΝΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ

(ςξ παναηάης πίκαηαξ)

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε 1 έηνο

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ
ΔΗΓΩΝ
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ
(Κσδηθφο ΝUTS: GR434)
Οζ ηζιέξ οπυηεζκηαζ ζηζξ οπέν ημο Γδιμζίμο ηαζ ηνίηςκ κυιζιεξ ηναηήζεζξ
Καηά ηδκ πθδνςιή παναηναηείηαζ θυνμξ εζζμδήιαημξ ζφιθςκα ιε ημ
άνενμ 24 ημο Ν. 2198/94.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Ακηζηείιεκμ ηδξ δζαηήνολδξ είκαζ δ πνμιήεεζα βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο Νμζμημιείμο Υακίςκ.
Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο, αλά είδνο.
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟ έρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1.1 Σμο Ν. 3329/2005 «Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» (Φ.Δ.Κ.
Α’ 81 /4-4-2005), υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
1.2 Σμο Ν. 3580/2007 «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ
Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
1.3 Σμο Ν.2955/2001 «Πνμιήεεζεξ Νμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ ηςκ Πε..Τ. ηαζ άθθεξ
δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), υπςξ ζζπφεζ ζήιενα.
1.4 Σμο Ν.Γ. 496/1974 «Πενί Λμβζζηζημφ ηςκ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ Γδιμζίμο Γζηαίμο» (ΦΔΚ Α’ 204/19-71974)
1.5 Σμο Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άνενμ 84 « Πενί Γδιμζίμο Λμβζζηζημφ, εθέβπμο ηςκ Γαπακχκ ημο
Κνάημοξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
1.6 Σμο Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πενί Γδιμζίςκ οιαάζεςκ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ
Τπδνεζζχκ
1.7 Σμο Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γζανενςηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια οβείαξ ηαζ άθθεξ
δζαηάλεζξ».
1.8 Σμο ΠΓ 113/2010 «Πενί ακαθήρεςκ απυ ημοξ δζαηάηηεξ» (ΦΔΚ 194/ηεφπμξ Α’).
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1.9 Σμο Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3—14) «Γζμζηδηζηέξ Απθμοζηεφζεζξ – Καηανβήζεζξ,
οβπςκεφζεζξ Νμιζηχκ Πνμζχπςκ ηαζ Τπδνεζζχκ ημο Γδιυζζμο Σμιέα – Σνμπμπμζήζεζξ Γζαηάλεςκ ημο
Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) ηαζ θμζπέξ νοειίζεζξ», άνενμ 3
1.10 Σμο Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άνενμ 47 Παναηδνδηήνζμ ηζιχκ (πενί κμιζιμπμίδζδξ
δαπακχκ)
1.11 Σμο Ν. 4238/2014 πενί «Πνςημαάειζμο Δεκζημφ Γζηηφμο Τβείαξ (Π.Δ.Γ.Τ.)…..»
1.12 ΦΔΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έβηνζζδ ―Σοπμπμζδιέκμο Δκηφπμο Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ‖ (ΣΔΤΓ) ημο
άνενμο 79 παν. 4 ημο Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), βζα δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ ηάης ηςκ
μνίςκ ηςκ μδδβζχκ.
2. Σηο Απνθάζεηο
1.

Τεο κε αξηζκ. 2/ πξθ. 17/ 10-12-2014 (ΑΔΑ:7ΑΩ846907Τ-Υ1Υ) Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε θαηάξηηζεο ηνπ ΠΠΥΥΦΥ 2015.

2.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 4708/16-09-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε Έγθξηζε ηνπ
ΠΠΥΦΥ έηνπο 2015 (πηζηώζεηο 2016-2017).

3.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 13233/19-09-2016 έγγξαθν ηεο 7εο ΥΠΕ Κξήηεο αλαθνξηθά κε
ηνπ ΠΠΥΦΥ έηνπο 2015.

4.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε Πξνκήζεηεο
από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007 θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ Ν.4412/2016- θαη’
εμαίξεζε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.

5.

Τνπ κε αξίζκ. πξωη. 4963/05-10-2016 έγγξαθν ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε Πξνκήζεηεο
από ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007 – Καζνξηζκόο ΚΑΑ.

6.

Τεο κε αξίζκ. πξωη. 4972/06-10-2016 αλαθνίλωζε ηεο Επηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Υγείαο αλαθνξηθά κε ηελ
δηελέξγεηα πξνκεζεηώλ από ηα ηζρύνληα ΠΠΥΦΥ θαη ηα νξηδόκελα ζην λόκν απηό, έωο ηνλ θαζνξηζκό
ζύκθωλα κε ην άξζξν 41 ηνπ Ν.4412/2016 θνξέωλ δηελέξγεηαο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγωληζκώλ ζε επίπεδν
θεληξηθήο δξαζηεξηόηεηαο αγνξώλ (ΚΑΑ).

7.

Τεο κε αξηζκ. 04/ πξθ. 03/ 25-01-2017 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ.

8.

Τεο κε αξηζκ. 11/ πξθ. 03/ 24-01-2018 Απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε Τερληθώλ πξνδηαγξαθώλ

9.

αλαθνξηθά κε Έγθξηζε

Toκ Ανζεµυ δζαδζηηοαηήξ Ακάνηδζδξ Μδηνχμο βζα ηδκ έβηνζζδ ημο ζπεηζημφ αζηήµαημξ (Α∆ΑΜ:
18REQ004249831).

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   ΔΗ
Ακμζηηυ οκμπηζηυ Γζαβςκζζιυ, ιε βναπηέξ ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ, ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο

βζα ηδκ πνμιήεεζα

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚA (CPV 24455000-8, ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ (ςξ Πανάνηδια Σ΄ ηδξ
πανμφζδξ), ζοκμθζηήξ πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ 17.994,67 επξψ ζοιπ/κμο ΦΠΑ, ζε αάνμξ ημο ΚΑΔ
1351 ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υακίςκ.
1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΣΟΠΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ
(Γναθείμ Πνςημηυθθμο)

05-02-2019 εκέξα

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ

Σξίηε θαη ψξα

(Γναθείμ Πνμιδεεζχκ)

14.00 πκ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &
ΧΡΑ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
06-02-2019 εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα
12.00 πκ

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δειαδή 05-02-2019 εκέξα Σξίηε θαη
ψξα 14.00 πκ ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
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(Σπρφλ πξνζθνξέο πνπ

ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα είλαη

εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξαθνχλ)
Ζ απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ βίκεηαζ Γδιυζζα απυ επζηνμπή, δ μπμία έπεζ μνζζηεί βζα ημ ζημπυ αοηυ.
2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:
φιθςκα ιε ημ αν. 25 ημο Ν. 4412/20156, οπμρήθζμζ ή πνμζθένμκηεξ ( θοζζηά ηαζ κμιζηά πνυζςπα) ηαζ,
ζε πενίπηςζδ εκχζεςκ, ηα ιέθδ αοηχκ ιπμνμφκ κα είκαζ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα εβηαηεζηδιέκα ζε:
α) ζε ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ,
α) ζε ηνάημξ-ιέθμξ ημο Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο (Δ.Ο.Υ.),
β) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ Γ, ζημ ααειυ πμο δ οπυ ακάεεζδ δδιυζζα
ζφιααζδ ηαθφπηεηαζ απυ ηα Πανανηήιαηα 1, 2, 4 ηαζ 5 ηαζ ηζξ βεκζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο ζπεηζημφ ιε ηδκ
Έκςζδ Πνμζανηήιαημξ I ηδξ ςξ άκς οιθςκίαξ, ηαεχξ ηαζ
δ) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ ειπίπημοκ ζηδκ πενίπηςζδ β' ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο ηαζ έπμοκ ζοκάρεζ
δζιενείξ ή πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ ιε ηδκ Έκςζδ ζε εέιαηα δζαδζηαζζχκ ακάεεζδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ.
Οζ εκχζεζξ ηαζ μζ ημζκμπναλίεξ δεκ οπμπνεμφκηαζ κα θαιαάκμοκ μνζζιέκδ κμιζηή ιμνθή πνμηεζιέκμο κα
οπμαάθμοκ ηδκ πνμζθμνά. Ζ επζθεβείζα έκςζδ ή ημζκμπναλία οπμπνεμφηαζ κα πνάλεζ

ημφημ εάκ

ηαηαηονςεεί ζε αοηή δ ζφιααζδ εθ υζμκ δ θήρδ μνζζιέκδξ κμιζηήξ ιμνθήξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ
ζηακμπμζδηζηή εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ.
3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ
παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
– ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄

3.2 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄

3.4 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄

3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄

3.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄

3.7 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄

4- Δθ‟ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Ν.
4412/2016.
5- Δθ φζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξνληεο δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 121ηνπ
Ν.4412/2016.
6- Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γ/μεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ ΜΖΝΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1.1 - Οζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ ή απμζηέθθμκηαζ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ ζφιθςκα ιε ηα
ακαθενυιεκα ζημκ Ν.4412/2016 ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ιέζα ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ζε δομ ακηίβναθα.
1.2.1 Ο πνυκμξ ζζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαζ ηνζαηυζζεξ ελήκηα πέκηε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πνμζιεηνμφιεκεξ απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ διέναξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ.
1.2.2. Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενμιέκμο απμννίπηεηαζ ςξ
απανάδεηηδ.
1.2.3. Ζ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ εββνάθςξ, εθυζμκ ημφημ γδηδεεί απυ ηδκ
ακαεέημοζα ανπή, πνζκ ηδ θήλδ ηδξ, ηαη΄ ακχηαημ υνζμ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ημ πνμαθεπυιεκμ απυ
ηδ δζαηήνολδ.
Μεηά ηδ θήλδ ηαζ ημο παναπάκς ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζδξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, ηα
απμηεθέζιαηα ημο δζαβςκζζιμφ οπμπνεςηζηά ιαηαζχκμκηαζ, εηηυξ εάκ δ ακαεέημοζα ανπή ηνίκεζ, ηαηά
πενίπηςζδ, αζηζμθμβδιέκα υηζ δ ζοκέπζζδ ημο δζαβςκζζιμφ ελοπδνεηεί ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ, μπυηε μζ
ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ, είηε κα παναηείκμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ, εθυζμκ
ημοξ γδηδεεί πνζκ ηδκ πάνμδμ ημο ακςηένς ακςηάημο μνίμο, πανάηαζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπζ. ηδκ
ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ δζαδζηαζία ημο δζαβςκζζιμφ ζοκεπίγεηαζ ιε υζμοξ πανέηεζκακ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ.
ην

1.3-

θάθειν

θάζε

πξνζθνξάο

πξέπεη

λα

αλαγξάθνληαη

επθξηλψο:

1.3.1 - Ζ θέλδ ΠΡΟΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ (Ακαεέημοζαξ Ανπήξ) πμο δζεκενβεί ηδκ πνμιήεεζα.
1.3.3- Ο ανζειυξ ηδξ δζαηήνολδξ.
1.3.4- Ζ

ηαηαθδηηζηή

διενμιδκία

(διενμιδκία

θήλδξ)

πνμεεζιίαξ

οπμαμθήξ

πνμζθμνχκ

ημο

δζαβςκζζιμφ.
1.3.5- Σα ζημζπεία ημο απμζημθέα (μζημκμιζημφ θμνέα)
1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
1.4.1-ε λεπςνζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «Γζηαζμθμβδηζηά οιιεημπήξ» ιέζα ζ ημκ
ηονίςξ θάηεθμ ημπμεεημφκηαζ υθα ηα γδημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά.
1.4.2.- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ

ζθξαγηζκέλν

θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δπηζεκαίλεηαη φηη φια
ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ
θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν.
ε θάθειν κε ηε έκδεζλδ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ημπμεεημφκηαζ :
1.

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν αληίγξαθα.

1.4.3.-ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πμζκή απμννίρεςξ ημπμεεημφκηαζ ζε λεπςνζζηυ ζθναβζζιέκμ
θάηεθμ εζξ δζπθμφκ, επίζδξ ιέζα ζημκ ηονίςξ θάηεθμ, ιε ηδκ έκδεζλδ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ».
Δπζζδιαίκμοιε ηδκ πνμζμπή ζαξ ζηα αηυθμοεα :
1.4.4-Οζ θάηεθμζ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ ηαζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πνμζθμνάξ εα
θένμοκ ηαζ ηζξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο.
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1.4.5. –ε πενίπηςζδ πμο ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ δεκ είκαζ δοκαηυκ, θυβς ημο ιεβάθμο
υβημο, κα ημπμεεηδεμφκ ζημκ ηονίςξ θάηεθμ, ηυηε αοηά ζοζηεοάγμκηαζ ζδζαίηενα ηαζ αημθμοεμφκ ημκ
ηονίςξ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηαζ ηζξ θμζπέξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο
1.4.6.-ε πενίπηςζδ ζοκοπμαμθήξ ιε ηδκ πνμζθμνά ζημζπείςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ ειπζζηεοηζημφ
παναηηήνα δ βκςζημπμίδζδ ηςκ μπμίςκ ζημοξ ζοκδζαβςκζγυιεκμοξ εα έεζβε ηα έκκμια ζοιθένμκηα
ημοξ, ηυηε μ πνμζθένςκ μθείθεζ κα ζδιεζχκεζ επ' αοηχκ ηδκ έκδεζλδ « πθδνμθμνίεξ ειπζζηεοηζημφ
παναηηήνα». ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ εα δφκαηαζ κα θαιαάκμοκ βκχζδ αοηχκ ηςκ πθδνμθμνζχκ μζ
ζοκδζαβςκζγυιεκμζ. Ζ έκκμζα ηδξ πθδνμθμνίαξ ειπζζηεοηζημφ παναηηήνα αθμνά ιυκμκ ηδκ πνμζηαζία ημο
απμννήημο πμο ηαθφπηεζ ηεπκζηά ή Διπμνζηά γδηήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ ημο εκδζαθενμιέκμο.
1.4.7. Οζ πνμζθμνέξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάκ οπάνπεζ
ζηδκ πνμζθμνά μπμζαδήπμηε πνμζεήηδ ή δζυνεςζδ, αοηή πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμβναιιέκδ ηαζ
ιμκμβναιιέκδ απυ ημκ πνμζθένμκηα, ημ δε ανιυδζμ υνβακμ παναθααήξ ηαζ απμζθνάβζζδξ ηςκ
πνμζθμνχκ, ηαηά ημκ έθεβπμ, ιμκμβνάθεζ ηαζ ζθναβίγεζ ηδκ ηοπυκ δζυνεςζδ ή πνμζεήηδ. Ζ πνμζθμνά
απμννίπηεηαζ , υηακ οπάνπμοκ ζε αοηήκ δζμνεχζεζξ πμο ηδκ ηαεζζημφκ αζαθή, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο
μνβάκμο αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ.
1.4.8. Ο πνμζθένςκ, εθυζμκ δεκ έπεζ αζηήζεζ, ειπνμεέζιςξ ηδκ έκζηαζδ ημο άνενμο 127, ημο Ν.
4412/2016 ηαηά ηδξ δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ, ή έπεζ απμννζθεεί δ ακςηένς έκζηαζδ, εεςνείηαζ υηζ
απμδέπεηαζ πθήνςξ ηαζ ακεπζθοθάηηςξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ ή πνυζηθδζδξ ηαζ δεκ δφκαηαζ,
ιε ηδκ πνμζθμνά ημο ή ιε μζμκδήπμηε άθθμ ηνυπμ, κα απμηνμφζεζ , εοεέςξ ή ειιέζςξ ημοξ ακςηένς
υνμοξ.
Ζ άζηδζδ εκζηάζεςξ ηαηά ηδξ δζαηήνολδξ δεκ ηςθφεζ ηδ ζοιιεημπή ζημκ Γζαβςκζζιυ.
Μεηά ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ πνμζθμνάξ, επί κμιίιςξ οπμαθδεέκηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ μζ δζαβςκζγυιεκμζ
πανέπμοκ δζεοηνζκήζεζξ ιυκμ υηακ αοηέξ γδημφκηαζ απυ ανιυδζμ υνβακμ είηε ηαηά ηδκ εκχπζμκ ημο
δζαδζηαζία, είηε ηαηυπζκ εββνάθμο ηδξ Τπδνεζίαξ, ιεηά ηδκ ζπεηζηή βκςιμδυηδζδ ημο μνβάκμο. Απυ ηζξ
δζεοηνζκήζεζξ, μζ μπμίεξ πανέπμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, θαιαάκμκηαζ οπυρδ ιυκμ εηείκεξ πμο
ακαθένμκηαζ ζηα ζδιεία βζα ηα μπμία οπμαθήεδηε ζπεηζηυ αίηδια απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ.
1.4.9. Σα έββναθα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ δζαβςκζζιχκ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ζε αοημφξ,
ζοκηάζζμκηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα.
1.4.10. Δάκ απυ ηδ δζαηήνολδ ή ηδκ πνυζηθδζδ πνμαθέπεηαζ υηζ ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά πνέπεζ κα
ηαηαηεεμφκ ηαζ δείβιαηα ημο οθζημφ, αοηά ηαηαηίεεκηαζ πνζκ απυ ημκ δζαβςκζζιυ ζηδκ Τπδνεζία, δ δε
ζπεηζηή απυδεζλδ οπμαάθθεηαζ ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά.
1.4.11. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη
ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ηζξ
πενζπηχζεζξ αοηέξ, υηακ απαζηείηαζ ηαηάεεζδ δείβιαημξ, επζηνέπεηαζ δ απμζημθή ημο, ζφιθςκα ιε ηα
μνζγυιεκα παναπάκς, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υιςξ υηζ ημφημ εα πενζέθεεζ ζηδκ Τπδνεζία ιέπνζ ηέζζενζξ
(4) διένεξ απυ ηδκ επυιεκδ ηδξ διενμιδκίαξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ημ δε απμδεζηηζηυ απμζημθήξ
εα πενζέπεηαζ απαναίηδηα ζημ θάηεθμ πνμζθμνάξ ιε ηα ηεπκζηά ζημζπεία.
1.4.12. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ οπμααθθυιεκεξ πνμζθμνέξ ή μζ ηαποδνμιζηά απμζηεθθυιεκεξ πνμζθμνέξ
δεκ ηδνμφκ ηα μνζγυιεκα απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ παναβνάθςκ ημο πανυκημξ άνενμο, δεκ
θαιαάκμκηαζ οπυρδ.
1.4.13. Πνμζθμνέξ πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ, πνζκ ηδκ δζεκένβεζα ημο
Γζαβςκζζιμφ, δεκ απμζθναβίγμκηαζ αθθά παναδίδμκηαζ ζηα ανιυδζα υνβακα απμζθνάβζζδξ ηςκ
πνμζθμνχκ πμο παναθαιαάκμοκ ηζξ πνμζθμνέξ, πνμ ηδξ εηπκμήξ ηδξ πνμεεζιίαξ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ
ηδ δζαηήνολδ ή ηδκ πνυζηθδζδ, πνμηεζιέκμο κα απμζθναβζζημφκ ιαγί ιε ηζξ άθθεξ πμο ηαηαηέεδηακ ιε
ηδκ πνμακαθενμιέκδ δζαδζηαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη
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πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
εθπξφζεζκα.
1.4.14. Ζ Δπζηνμπή Παναθααήξ ηαζ Απμζθνάβζζδξ πνμααίκεζ ζηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναθααήξ
& απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηδκ διενμιδκία ηαζ χνα πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ δζαηήνολδ.
1.4.15. Ζ παναθααή & απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ βίκεηαζ δδιυζζα απυ ηδκ Δπζηνμπή Παναθααήξ &
Απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ ζε ιζα ζοκεδνία ( απμζθνάβζζδ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ , ηςκ
ηεπκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ.)
1.4.16. Οζ δζηαζμφιεκμζ πανεονίζημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, θαιαάκμοκ
βκχζδ ηςκ ζοιιεηαζπυκηςκ ζημ δζαβςκζζιυ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ ηζιχκ πμο πνμζθένεδηακ.
1.5. Ζ Απμζθνάβζζδ βίκεηαζ ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 117 ημο Ν.4412/2016.

1.7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα
αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν.
4412/2016 θαη ην ΦΔΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έγθξηζε “Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο”
(ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, εηδηθφηεξα:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Α) Τπεφεοκδ δήθςζδ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 8 ημο κ. 1599/1986 (Α΄ 75), υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, υπμο κα
δδθχκεηαζ υηζ:
1. Απμδέπεηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ.
2. Ζ πνμζθμνά ζοκηάπεδηε ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ, ηςκ μπμίςκ μζ
πνμζθένμκηεξ έθααακ πθήνδ ηαζ ακεπζθφθαηηδ βκχζδ.
3. Σα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά είκαζ αθδεή ηαζ αηνζαή.
4. Παναζηείηαζ απυ ηάεε δζηαίςια απμγδιίςζήξ ημο ζπεηζηά ιε μπμζαδήπμηε απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ
Ανπήξ βζα ακααμθή ή αηφνςζδ – ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ.
5. οιιεηέπεζ ζε ιζα ιυκμ πνμζθμνά ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ
6.Να δδθχκεηαζ υηζ ακαθαιαάκεηαζ δ οπμπνέςζδ βζα ηδκ -πςνίξ ηαεοζηένδζδ- πνμζηυιζζδ ηςκ
δζηαζμθμβδηζηχκ ημο άνενμο 80 ημο Ν,. 4412/2016, πμο απαζημφκηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ηαηαηφνςζδξ,
υπςξ ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ζημ άνενμ 1.8 ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ (δζηαζμθμβδηζηά ηαηαηφνςζδξ) ηαζ
ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 103 ημο Ν.4412/2016.
Β) Δθυζμκ μζ πνμιδεεοηέξ ζοιιεηέπμοκ ζημοξ δζαβςκζζιμφξ ιε ακηζπνυζςπυ ημοξ, οπμαάθθμοκ ιαγί ιε
ηδκ πνμζθμνά παναζηαηζηυ εηπνμζχπδζδξ.
εκεηψλεηαζ υηζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 3 ημο Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) δ
ακςηένς οπεφεοκδ δήθςζδ θένεζ διενμιδκία εκηυξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζάκηα διενμθμβζαηχκ διενχκ πνμ
ηδξ ηαηαθδηηζηήξ διενμιδκίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ δεκ απαζηείηαζ αεααίςζδ ημο βκδζίμο ηδξ
οπμβναθήξ απυ ανιυδζα δζμζηδηζηή ανπή ή ηα ΚΔΠ, αηυια ηαζ ακ άθθςξ μνίγεηαζ ζηδκ εηάζημηε
πνμηήνολδ.
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1.7. (Γ) ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
i
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε
δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
- Οκμιαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ ¨Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ¨]
- Κςδζηυξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ / Ακαεέημκηα Φμνέα ΚΖΜΓΖ : [99221950]
- Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ / Πυθδ / Σαπ. Κςδζηυξ: [73300]
- Ανιυδζμξ βζα πθδνμθμνίεξ: ηα ΛΔΦΑΚΖ (ηι. Πνμιδεεζχκ)
- Σδθέθςκμ: (2821-0-22310)
- Ζθ. ηαποδνμιείμ: [lefaki@chaniahospital.gr]
- Γζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ ηυπμο) : [www.chaniahospital.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηθμξ ή ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζπεηζημφ CPV):
πνμιήεεζα ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8)
- Ζ ζφιααζδ ακαθένεηαζ ζε ένβα, πνμιήεεζεξ, ή οπδνεζίεξ : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ]
Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ

θνξέα,

αλαθέξεηε

άιινλ

εζληθφ

αξηζκφ

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
1

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ)
(εάλ ππάξρεη):
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο

νηθνλνκηθφο

Απάληεζε:

θνξέαο

ζπκκεηέρεη

ζηε

δηαδηθαζία

[] Ναη [] Όρη

1

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο ;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ
έλσζε ή θνηλνπξαμία

α) [……]

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ

απφ

θνηλνχ

ζηε

δηαδηθαζία

ζχλαςεο

β) [……]

δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ)

Καηά

πεξίπησζε,

επσλπκία

ηεο

ζπκκεηέρνπζαο

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.

γ) [……]
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν, ΑΓΣ
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Απφθαζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ
θνξέα, νξηζκνχ εθπξνζψπνπ

Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

1

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 1·
2. δσξνδνθία1,1·
3. απάηε1·
4. ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεφκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

1

δξαζηεξηφηεηεο ·

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
1

ηξνκνθξαηίαο ·

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 1.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Τπάξρεη
βάξνο

ηειεζίδηθε
ηνπ

πξνζψπνπ

1

θαηαδηθαζηηθή

νηθνλνκηθνχ

θνξέα

ή

Απάληεζε:

απφθαζε

εηο

νπνηνπδήπνηε

ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε
απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-7), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε
νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην
κέγηζην

ή

ζηελ

νπνία

έρεη

νξηζηεί

απεπζείαο

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
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Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή

ζηνηρεία

αλαθνξάο

ησλ

εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

1

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή

θόξσλ

ή

εηζθνξώλ

θνηλσληθήο Απάληεζε:

αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη

[] Ναη [] Όρη

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή

θφξσλ

ή

εηζθνξψλ

θνηλσληθήο

1

αζθάιηζεο , ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή

Απάληεζε:

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ

[] Ναη [] Όρη

1

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ ;
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε

απφ

ηηο αθφινπζεο

[] Ναη [] Όρη

1

θαηαζηάζεηο :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ)

ζε

νπνηαδήπνηε

αλάινγε

θαηάζηαζε

πξνθχπηνπζα

απφ

παξφκνηα

δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ

1

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ;
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο

[] Ναη [] Όρη

θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ;
[…...........]
Γλσξίδεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

ηελ

χπαξμε

ηπρφλ

ζχγθξνπζεο

[] Ναη [] Όρη

ζπκθεξφλησλ1, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ

[] Ναη [] Όρη

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν
ηξφπν

αλακεηρζεί

ζηελ

πξνεηνηκαζία

ηεο

δηαδηθαζίαο

ζχλαςεο

ηεο

1

ζχκβαζεο ;

[...................
…]
Έρεη

επηδείμεη

πιεκκέιεηα

1

ν

νηθνλνκηθφο

θαηά

ηελ

θνξέαο

εθηέιεζε

ζνβαξή

νπζηψδνπο

ή

επαλαιακβαλφκελε

απαίηεζεο

ζην

[] Ναη [] Όρη

πιαίζην

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεη ο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο;

[….................]
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Ναη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
πιενλέθηεκα

ζηε

πνπ

δηαδηθαζία

ελδέρεηαη

αλάζεζεο

λα ηνπ

ή

λα

απνθέξνπλ αζέκηην

παξάζρεη

εμ

ακειείαο

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Α: Καηαιιειφηεηα
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Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα

παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο

[…]

ζηα

ζρεηηθά

επαγγεικαηηθά

ή

εκπνξηθά

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα

Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα

ζηε ζρεηηθή

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε
.
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Απάληεζε:

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

απαηηνχκελα

δείγκαηα,

θσηνγξαθίεο

ησλ

πξνκεζεχζεη,

ηα

ζα

παξάζρεη

ηα

πεξηγξαθέο

πξντφλησλ

νπνία

δελ

πνπ

ρξεηάδεηαη

[] Ναη [] Όρη

ή
ζα
λα

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη

[] Ναη [] Όρη

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα

[] Ναη [] Όρη

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα
νπνία

βεβαηψλεηαη

ε

θαηαιιειφηεηα

ησλ

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα
νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα

άιια

απνδεηθηηθά

κέζα

κπνξνχλ

λα

πξνζθνκηζηνχλ:
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Δελ απαηηνύληαη ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή
Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε
ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη.
Ηκεξνκελία, ηόπνο ππνγξαθή(-έο):

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: α. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ ην ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. εκείσζε: Σν άξζξν 79Α, ηέζεθε φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ. 4497/2017 (ΦΔΚ Α' 171/13-11-2017) θαη ηζρχεη απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ήηνη 13/11/2017, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 115 ηνπ ηδίνπ λφκνπ.Σν λέν άξζξν 79Α έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
πνπ είλαη ζε εμέιημε θαη είλαη ζην ζηάδην πξηλ ηελ θαηαθχξσζε β. ε πεξίπησζε πνπ ν
Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην ΣΔΤΓ ππνγξάθνπλ: i) ν Γηαρεηξηζηήο, φηαλ
πξφθεηηαη γηα Ο.Δ, ΔΔ, ΔΠΔ ii) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ ην
λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΑΔ iii) ν Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, φηαλ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο
είλαη πλεηαηξηζκφο. iv) νη Νφκηκνη Δθπξφζσπνί ηνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ
πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε Πξνκεζεπηψλ, θαζέλαο απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Έλσζε νθείιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο Δλψζεσο, λα
πξνζθνκίζεη απηνηειψο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ην ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) πνπ πξνβιέπεη ε Γηαθήξπμε..

εκείσζε :Σμ ΣΔΤΓ δζαηίεεηαζ ζε επελενβάζζιδ ιμνθή ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ
www.eaadhsy.gr ηαζ www.hsppa.gr.
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1.8. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ (πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ) ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ εκηυξ
πνμεεζιίαξ δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ μθείθεζ κα
οπμαάθεζ ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ηα ελήξ έββναθα δζηαζμθμβδηζηά ηα μπμία απμζθναβίγμκηαζ ηαζ
εθέβπμκηαζ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 103 ημο Ν.4412/2016 ζε δχν αληίγξαθα:
α) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο73, Απυζπαζια ημο ζπεηζημφ ιδηνχμο, υπςξ ημο πμζκζημφ
ιδηνχμο ή, εθθείρεζ αοημφ, ζζμδφκαιμο εββνάθμο πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή ανπή
ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ εκ θυβς
μζημκμιζηυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ υηζ πθδνμφκηαζ αοηέξ μζ πνμτπμεέζεζξ. Ζ οπμπνέςζδ
πνμζηυιζζδξ ημο ςξ άκς απμζπάζιαημξ αθμνά ηαζ ηα πνυζςπα ημο δεφηενμο εδαθίμο ηδξ παναβνάθμο
1 ημο άνενμο 73,
α) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 73, πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ημο
μζηείμο ηνάημοξ - ιέθμοξ ή πχναξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ είκαζ εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ
ημοξ πμο αθμνμφκ ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαζ ςξ πνμξ ηζξ
θμνμθμβζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ.
β) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 4, πενίπηςζδ α' ημο άνενμο 73, πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ
ανιυδζα ανπή ημο μζηείμο ηνάημοξ - ιέθμοξ ή πχναξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ ηεθεί οπυ
πηχπεοζδ ή έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία ελοβίακζδξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ ή ηεθεί οπυ ακαβηαζηζηή
δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή απυ ημ δζηαζηήνζμ ή έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ ζοιαζααζιμφ ή
έπεζ ακαζηείθεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ ή εάκ ανίζηεηαζ ζε μπμζαδήπμηε ακάθμβδ
ηαηάζηαζδ πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία, πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο
Ακ ημ ηνάημξ-ιέθμξ ή δ πχνα ημο μζημκμιζημφ θμνέα δεκ εηδίδεζ ηα έββναθα ή πζζημπμζδηζηά ή υπμο ημ
έββναθα ή ημ πζζημπμζδηζηά δεκ ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ α) – β) (υπςξ αοηά ακαθένμκηαζ
ηαζ ζηζξ πανάβναθμξ 1 ηαζ 2 ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ α' ηδξ παναβνάθμο 4 ημο άνενμο 73), ηα έββναθα ή ηα
πζζημπμζδηζηά ιπμνεί κα ακηζηαείζηαηαζ απυ έκμνηδ αεααίςζδ ή, ζηα ηνάηδ - ιέθδ ή ζηζξ πχνεξ υπμο δεκ
πνμαθέπεηαζ έκμνηδ αεααίςζδ, απυ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο εκδζαθενμιέκμο εκχπζμκ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ
ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, ζοιαμθαζμβνάθμο ή ανιυδζμο επαββεθιαηζημφ ή ειπμνζημφ μνβακζζιμφ ημο ηνάημοξ ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ.
δ) Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ απαίηδζδξ ηδξ παναβνάθμο 1α) ηαζ 2 ημο άνενμο 75, Πζζημπμζδηζηυ/αεααίςζδ ημο
μζηείμο επαββεθιαηζημφ ιδηνχμο ημο Πανανηήιαημξ XI ημο Πνμζανηήιαημξ Α' ημο Ν. 4412/2016, ιε ημ
μπμίμ πζζημπμζείηαζ δ εββναθή ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζε αοηυ. Γζα ηδκ απυδεζλδ άζηδζδξ βεςνβζημφ ή
ηηδκμηνμθζημφ επαββέθιαημξ,

μζ μζημκμιζημί θμνείξ πνμζημιίγμοκ

ζπεηζηή αεααίςζδ άζηδζδξ

επαββέθιαημξ, απυ ανιυδζα δζμζηδηζηή ανπή ή ανπή Ονβακζζιμφ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.
Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ ζφκηαλδ πναηηζημφ ηδκ
Δπζηνμπή ημο Γζαβςκζζιμφ ηαζ ηδ δζααίααζδ ημο θαηέθμο ζημ απμθαζκυιεκμ υνβακμ ηδξ
ακαεέημοζαξ ανπήξ βζα ηδ θήρδ απυθαζδξ είηε βζα ηδκ ηαηαηφνςζδ ηδξ ζφιααζδξ είηε β ζα ηδ
ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ είηε βζα ηδκ ηήνολδ ημο πνμζςνζκμφ ακαδυπμο ςξ εηπηχημο.
Δπζζδιαίκεηαζ υηζ, δ ανιυδζα επζηνμπή ημο δζαβςκζζιμφ, ιε αζηζμθμβδιέκδ εζζήβδζή ηδξ, ιπμνεί κα
πνμηείκεζ ηδκ ηαηαηφνςζδ ηδξ ζφιααζδξ βζα μθυηθδνδ ή ιεβαθφηενδ ή ιζηνυη ενδ πμζυηδηα ηαηά
πμζμζηυ ζηα εηαηυ ηαζ ςξ ελήξ: Πνζνζηφ 30% ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ ηαζ
πνζνζηφ 50% ζηδκ πενίπηςζδ ιζηνυηενδξ πμζυηδηαξ. Γζα ηαηαηφνςζδ ιένμοξ ηδξ πμζυηδηαξ
ηάης ημο ηαεμνζγυιεκμο ςξ ακςηένς πμζμζημφ, απαζηείηαζ πνμδβμφιεκδ απμδμπή απυ ημκ
πνμζςνζκυ ακάδμπμ. (Άνενμ 105 παν.1)
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ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
1.9 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή φισλ

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν

απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
1.10 Δπηζεκαίλεηαη φηη:
1.10.1 Ο πνμζθένςκ εα δδθχκεζ ακαθοηζηά ηδκ ζοιιυνθςζδ ή απυηθζζδ ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ ζε
ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ πνμδζαβναθέξ ηδξ Γζαηήνολδξ,
1.10.2 Πενζπηχζεζξ πνμζθμνχκ πμο πανμοζζάγμοκ απμηθίζεζξ απυ ημοξ υνμοξ ηδξ Γ\λδξ δεκ εα
απμννίπημκηαζ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ απμηθίζεζξ αοηέξ δεκ ακαθένμκηαζ ζημοξ απανάααημοξ
υνμοξ ηαζ ηνίκμκηαζ επμοζζχδεζξ απυ ηδκ ανιυδζα Δπζηνμπή.
1.10.3. Ακηζπνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
1.10.4. Γζεοηνζκίζεζξ πμο δίκμκηαζ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ μπμηεδήπμηε ιεηά ηδκ θήλδ πνυκμο
ηαηάεεζδξ ηςκ πνμζθμνχκ ημοξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
-Γζεοηνζκίζεζξ δίδμκηαζ ιυκμ υηακ γδημφκηαζ απυ ζοθθμβζηυ υνβακμ, είηε εκχπζμκ ημο είηε φζηενα απυ
έββναθμ ηδξ Τπδνεζίαξ ιεηά απυ ζπεηζηή βκςιμδυηδζδ ημο ζοθθμβζημφ μνβάκμο. διεζχκεηαζ υηζ, απυ
ηζξ δζεοηνζκίζεζξ πμο δίδμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, θαιαάκμκηαζ οπυρδ ιυκμ εηείκεξ πμο
ακαθένμκηαζ ζηα ζδιεία πμο γδηήεδηακ.
1.10.5. Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
1.10.6. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο
ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν
δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:
• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε
• Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή
ελέξγεηα.
1.10.7. Μαηαίςζδ: Ζ ακαεέημοζα ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια ιαηαίςζδξ ελ’ μθμηθήνμο ή ηιδιάηςκ ημο
δζαβςκζζιμφ πςνίξ οπμπνέςζδ ηαηααμθήξ απμγδιίςζδξ, ιε εζδζηχξ αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ημο
ακαεέημκημξ θμνέα, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο ιε οπμπνέςζδ ηδκ ακαημίκςζδ ηδξ
ιαηαίςζδξ ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ.
ν

ν

Απαξαίηεηα ζην θάθειν ηεο ηερληθήο (1 CD – USB) θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (2 CD –
USB) ε πξνζθφκηζε κέζνπ απνζήθεπζεο

Ζ/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα

Microsoft WORD.

2-

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

-Απμννίπημκηαζ πνμζθμνέξ επζπεζνήζεςκ (ηαηαζηεοαζηζηχκ ή ειπμνζηχκ) πμο ηαηά πανάααζδ ηςκ
Άνενςκ 138 ηαζ 182 ηδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ Δνβαζίαξ απαζπμθμφκ ή εηιεηαθθεφμκηαζ ακδθίημοξ ηάης
ηςκ 15 εηχκ.
- Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο
πμο απμννέμοκ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ,
πμο έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ

15

19PROC004373547 2019-01-25
πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια X ημο
Πνμζανηήιαημξ Α' ημο Ν. 4412/2016.
3-

ΔΓΓΤΖΔΗ

3.1

Οζ εββοήζεζξ εηδίδμκηαζ απυ πζζηςηζηά ζδνφιαηα πμο θεζημονβμφκ κυιζια ζηα ηνάηδ - ιέθδ ηδξ

Έκςζδξ ή ημο Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο ή ζηα ηνάηδ-ιένδ ηδξ Γ ηαζ έπμοκ, ζφιθςκα ιε ηζξ
ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ημ δζηαίςια αοηυ. Μπμνμφκ, επίζδξ, κα εηδίδμκηαζ απυ ημ Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή
κα πανέπμκηαζ ιε βναιιάηζμ ημο Σαιείμο Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ ιε παναηαηάεεζδ ζε αοηυ ημο
ακηίζημζπμο πνδιαηζημφ πμζμφ. Σα ακηίζημζπα έββναθα ηςκ εββοήζεςκ ακ δεκ είκαζ δζαηοπςιέκα ζηδκ
Δθθδκζηή βθχζζα εα ζοκμδεφμκηαζ απυ επίζδιδ ιεηάθναζδ.
3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ.
3.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-8-2016.)
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α.
-Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ πνμξ οπμβναθή
ζφιααζδξ πνέπεζ κα είκαζ αμνίζημο πνυκμο, δδθαδή εα ζζπφεζ ιέπνζ επζζηνμθήξ ηδξ ζηδκ Σνάπεγα.
3.4 Οζ εββοήζεζξ ηαθήξ εηηέθεζδξ πνέπεζ κα πνμαθέπμοκ υηζ ζε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ ημοξ ημ
μθεζθυιεκμ πμζυ οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ηέθμξ πανημζήιμο ηαζ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκεξ
ιε ηα ζοκδιιέκα οπμδείβιαηα.
3.5 Καηά ηα θμζπά ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζημ άνενμ 72 ημο Ν. 4412/2016.
4- ΣΗΜ Δ 
4.1.1 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
4.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:
Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α.
ΗΗ. Πνζνζηφ Φ. Π. Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη
εζθαικέλνο Φ. Π. Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).
Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
4.2 Πνμζθμνέξ πμο δεκ δίκμοκ ηζξ ηζιέξ ζε ΔΤΡΩ ή πμο ηαεμνίγμοκ ζπέζδ ΔΤΡΩ πνμξ λέκμ κυιζζια
εα απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
4.3 Ζ ακαβναθή ηδξ ηζιήξ ζε ΔΤΡΩ, ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε δφμ ή ηαζ πενζζζυηενα δεηαδζηά ρδθία
(άκεο

μνίμο),

εθυζμκ

πνδζζιμπμζείηαζ

ζε

εκδζάιεζμοξ

οπμθμβζζιμφξ.

Σμ

βεκζηυ

ζφκμθμ

ζηνμββοθμπμζείηαζ ζε δομ δεηαδζηά ρδθία, πνμξ ηα άκς εάκ ηo ηνίημ δεηαδζηυ ρδθίμ είκαζ ίζμ ή
ιεβαθφηενμ ημο πέκηε ηαζ πνμξ ηα ηάης εάκ είκαζ ιζηνυηενμ ημο πέκηε.
4.4 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
4.6 -Δάκ ζημ δζαβςκζζιυ μζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ είκαζ οπεναμθζηά παιδθέξ εα ελεηάγμκηαζ θεπημιενχξ
μζ πνμζθμνέξ πνζκ ηδκ έηδμζδ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ εα γδηδεμφκ απυ ημκ
πνμζθένμκηα κα παναζπεεμφκ εββνάθςξ μζ ακαβηαίεξ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ μζημκμιζηυ
παναηηήνα ηδξ δζαδζηαζίαξ, υπςξ αοηά μνίγμκηαζ ηαζ ζηα αν. 88-89 ημο Ν.4412/2016 .
4.7 -Ζ Τπδνεζία δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημζπεία απαναίηδηα βζα
ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ πνμζθενμιέκςκ ηζιχκ, μζ δε πνμιδεεοηέξ οπμπνεμφκηαζ κα πανέπμοκ αοηά.
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5- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο πνυκμξ δζάνηεζαξ ηδξ φιααζδξ μνίγεηαζ ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο θοζζημφ ηαζ μζημκμιζημφ
ακηζηεζιέκμο, ηαζ υπζ πένακ ημο εκυξ έημοξ απυ ηδκ διενμιδκία οπμβναθήξ αοηήξ.

6. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ
1.Ζ ζφιααζδ πνέπεζ κα οπμβναθεί ιέζα ζε δέηα (10) διένεξ απυ ηδκ ακαημίκςζδ ζημκ εκδζαθενυιεκμ
ηδξ ηαηαηονςηζηήξ απυθαζδξ.
2. Τπεφεοκδ βζα ηδκ μνεή εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ είκαζ ημ Γ.Ν ΥΑΝΗΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΔΩΡΓΗΟ¨.

7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ωξ πνμξ ημκ ηνυπμ πθδνςιήξ ηαζ ηα απαζημφιεκα ηα δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ πθδνςιή ημο ακαδυπμο
ζζπφμοκ ηα μνζγυιεκα ζημ αν. 200 ημο Ν. 4412/2016.
8-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ
-Δκζηάζεζξ - πνμζθοβέξ οπμαάθθμκηαζ βζα ημοξ θυβμοξ ηαζ ιε ηδκ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημ
άνενμ 127 ημο Ν. 4412/2016.
9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ζ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ηδξ ανιυδζαξ
επζηνμπήξ. Ζ ακαημίκςζδ ηδξ ηαηαηφνςζδξ ημο Γζαβςκζζιμφ βίκεηαζ εββνάθςξ πνμξ ημκ επζθεβέκηα απυ
ηδκ ακαεέημοζα ανπή, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 103 - 105 ημο Ν. 4412/216. Απφ ηελ
αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη
ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ
φιθςκα ιε ημ άνενμ 86, πανάβν. 2, ημο Ν. 4412/2016 βζα ηδκ επζθμβή ηδξ πνμζθμνάξ ιε ηδκ πθέμκ
ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ ηζιήξ, αλζμθμβμφκηαζ ιυκμ μζ πνμζθμνέξ πμο
είκαζ απμδεηηέξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηαεμνζγυιεκμοξ ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ημοξ υνμοξ ηδξ
δζαηήνολδξ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δηηυξ απυ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημκ Ν. 4412/2016, μ πνμιδεεοηήξ εα αανφκεηαζ ηαζ βζα ηάεε
γδιζά πμο ηοπυκ εα πνμηφρεζ, ζηδκ οπδνεζία η.θ.π απυ ηδ ιδ εηηέθεζδ ή ηαηή εηηέθεζδ ηδξ ζπεηζηήξ
ζφιααζδξ.
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ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ
Με ηδκ ζοιιεημπή ζημκ δζαβςκζζιυ ηαζ πςνίξ άθθδ δήθςζδ ή εζδζηή ικεία ζηδκ πνμζθμνά απμδεζηκφεηαζ δ
ακεπζθφθαηηδ απμδμπή ηδξ πανμφζδξ δζαηήνολδξ .
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Οκμιαζία Σνάπεγαξ
Καηάζηδια
(Γ/κζδ μδυξ -ανζειυξ ΣΚ fax)

Ζιενμιδκία έηδμζδξ

………..ΔΤΡΩ

……………….

Πνμξ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ…….. ΔΤΡΩ……..
Έπμοιε ηδκ ηζιή κα ζαξ βκςνίζμοιε υηζ εββοχιεεα δζα ηδξ πανμφζαξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ακέηηθδηα ηαζ
ακεπζθφθαηηα, παναζημφιεκμζ ημο δζηαζχιαημξ ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ δζγήζεςξ ιέπνζ ημο πμζμφ ηςκ
ΔΤΡΩ……………..

(ηαζ

μθμβνάθςξ)

…….……………..ζημ

μπμίμ ηαζ ιυκμ

πενζμνίγεηαζ δ

οπμπνέςζή ιαξ, οπέν………. …………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………
Γ\κζδ……………………………………………………
Πνμξ ……………………………………….……………………..…………………………….
βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ απυ αοηήκ ηςκ υνςκ ηδξ ιε ανζειυ………. ζφιααζδξ, πμο οπέβναρε ιαγί ζαξ βζα
ηδκ πνμιήεεζα ………………( αν.δζαη/λδξ …….../…..….) πνμξ ηάθορδ ακαβηχκ ημο ……….. ηαζ ημ μπμίμ
πμζυκ ηαθφπηεζ ημ 5% ηδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ πνμ Φ.Π.Α. αλίαξ ……….ΔΤΡΩ αοηήξ .
Σμ παναπάκς πμζυ ηδνμφιε ζηδ δζάεεζδ ζαξ ηαζ εα ηαηααθδεεί ιε ιυκδ ηδ δήθςζή ζαξ μθζηά ή ιενζηά
πςνίξ ηαιία απυ ιένμξ ιαξ ακηίννδζδ ή έκζηαζδ ηαζ πςνίξ κα ενεοκδεεί ημ αάζζιμ ή ιδ ηδξ απαίηδζδξ
ιέζα ζε ηνεζξ (3) διένεξ απυ απθή έββναθδ εζδμπμίδζδ ζαξ.
ε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ ηδξ εββφδζδξ ημ πμζυ ηδξ ηαηάπηςζδξ, οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ηέθμξ
πανημζήιμο.
Ζ πανμφζα εββφδζδ ιαξ αθμνά ιυκμ ηδκ παναπάκς αζηία ηαζ ζζπφεζ ιέπνζ ηδκ επζζηνμθή ηδξ ζ’ ειάξ,
μπυηε βίκεηαζ αοημδίηαζα άηονδ ηαζ δεκ έπεζ απέκακηί ιαξ ηαιζά ζζπφ.
Απμδεπυιαζηε κα παναηείκμοιε ηδκ ζζπφ ηδξ εββφδζδξ φζηενα απυ απθυ έββναθμ ηδξ Τπδνεζίαξ ζαξ ιε
ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ημ ζπεηζηυ αίηδια ζαξ εα ιαξ οπμαθδεεί πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ.
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ , δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ
Σξάπεδα, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με).
Βεααζμφηαζ οπεφεοκα υηζ ημ πμζυ ηςκ εββοδηζηχκ ιαξ επζζημθχκ πμο έπμοκ δμεεί ζημ Γδιυζζμ ηαζ
ΝΠΓΓ, ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηαζ ημ πμζυ ηδξ πανμφζαξ, δεκ οπενααίκεζ ημ υνζμ ηςκ εββοήζεςκ πμο έπεζ
ηαεμνζζεεί απυ ημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ βζα ηδκ Σνάπεγά ιαξ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Σα πνμζθενυιεκα είδδ εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο απμηεθμφκ
ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ Γζαηήνολδξ.
ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

194558

1

82162

2

Κνειμζάπμοκα εκδθίηςκ
ιε
μοδέηενμ pH, ήπζα ακηζζδπηζηή
δνάζδ, πςνίξ parabens ηαζ θεαθζηέξ
εκχζεζξ.
Με εκζςιαηςιέκδ
δμζμιεηνζηή
ακηθία
ακά
ζοζηεοαζία. Με βθοηενίκδ ηαζ
αζηαιίκεξ
βζα
ηδκ
ηαθφηενδ
πνμζηαζία ηαζ εκοδάηςζδ ηςκ
πενζχκ. Καηάθθδθμ βζα ζοπκή
πνήζδ.
Απμθοιακηζηυ οβνυ ζοιποηκςιέκμ
βζα πνήζδ ζε αοηυιαημ πθοκηήνζμ
αζκηεμεκδμζημπίςκ. Γναζηζηυ εκηυξ
15΄ ηαζ ιε δοκαηυηδηα επίηεολδξ
ορδθμφ ααειμφ απμθφιακζδξ ζε
παιδθή εενιμηναζία. Να είκαζ
ααηηδνζμηηυκμ,
ιοηδημηηυκμ,
ζμηηυκμ, ιοημααηηδνζμηηυκμ ηαζ
ζπμνμηηυκμ.
Υςνίξ αθδετδεξ,
θαζκυθεξ, πθχνζμ, ζοιααηυ ιε
εκδμζηυπζα PENTAX. Με μοδέηενμ
pΖ, θζθζηά πνμξ ημ πνήζηδ ηαζ ημ
πενζαάθθμκ. Να θένμοκ ζήιακζδ
CE ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ ΓΥΚ. Να
ηαηαηεεεί
πζζημπμζδηζηυ
ζοιααηυηδηαξ ιε ηα εκδμζηυπζα
PENTAX ημο ηιήιαημξ.

ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟΤ
ΔΗΓΟΤ CPV 24455000-8

ΜΟΝΑΓΑ
ΤΚΔΤΑΗΑ

Α
/
Α

ΠΟΟΣΖΣΑ

ORCO

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8)

ΣΗΜΖ
ΠΑΡΑΣΖ
ΡΖΣΖΡΗΟ
Τ/
ΣΗΜΖΣΔΛ
ΔΤΣΑΗΑ
ΠΡΟΜΖΘ
ΔΗΑ

ΜΔΡΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

250

ΣΜΥ

24%

1,46

365,00 €

87,60 €

452,60 €

50

ΛΗΣΡΑ

13%

9,9

495,00 €

64,35 €

559,35 €
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82708

3

83583

4

82086

5

82706

6

Απμθοιακηζηυ ζε οβνή ιμνθή βζα
εκδμζημπζηά υνβακα ηαζ ενβαθεία
ηαηάθθδθμ βζα ειαάπηζζδ ηαζ βζα
πθφζζιμ ζημ πένζ ιε αάζδ ημ
οπενμλζηυ μλφ. Να επζηοβπάκεηαζ
ορδθμφ ααειμφ απμθφιακζδ έκακηζ
ζχκ, ααηηδνίςκ, ιοημααηηδνίςκ,
ιοηήηςκ ηαζ ζπυνςκ ιε πνυκμ
επαθήξ ςξ 15 θεπηά. Να είκαζ
άμζιμ, παιδθμφ αθνζζιμφ, ιε
μοδέηενμ pH , ιδ ενεεζζηζηυ βζα
δένια
ηαζ
ακαπκεοζηζηυ.
Να
πενζέπεζ
ακηζμλεζδςηζημφξ
ηαζ
ακηζδζαανςηζημφξ πανάβμκηεξ βζα
πνμζηαζία ηςκ μνβάκςκ. Να
ακαθένεηαζ δ ζηαεενυηδηα ημο
δζαθφιαημξ
ακά
ανζειυ
ειααπηίζεςκ ηαζ δ πνμζθμνά κα
πενζθαιαάκεζ
δείηηεξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ
ηαζ
δμζμιεηνζηή
ακηθία.
Να
έπεζ
ζήιακζδ CE ςξ ζαηνμηεπκμθμβζηυ
πνμσυκ ηαζ ηαηαπχνδζδ ζημ ΓΥΚ.
Να
ηαηαηεεμφκ
πζζημπμζδηζηά
ζοιααηυηδηαξ ιε εκδμζηυπζα ηδξ
PENTAX επί πμζκή απυννζρδξ.
Απμννοπακηζηυ/ απμθοιακηζηυ οβνυ
βζα πθφζζιμ ζημ πένζ ζδπηζηχκ
πεζν/ηχκ
ενβαθείςκ,
πςνίξ
αθδεφδεξ,ζςδζμφπα,
πθςνζμφπα,
μλέα, δζαανςηζηά ηαζ ηαοζηζηά
ζοζηαηζηά, άμζια ιδ ενεεζζηζηά βζα
δένια ηαζ ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια
ιε αθηαθζηυ pH, δναζηζηυ ζε
ααηηήνζα,
ιφηδηεξ,
ζμφξ,ιοημααηηδνίδζμ,
ζπυνμοξ.
Υαιδθμφ αθνζζιμφ. Ζ πνμζθμνά κα
ζοκμδεφεηαζ
απυ
επζημίπζα
δμζμιεηνζηή ζοζηεοή πμο κα
ζοκδέεηαζ ιε πανμπή κενμφ.
Ακηζζηςνζαηυ/ ακηζμλεζδςηζηυ οβνυ
πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ ιε εθαθνά
υλζκμ pH. Να ιδ δζαανχκεζ ηα
ενβαθεία. ε ζοζηεοαζία ημο 1L.

30

ΣΜΥ

13%

12,8

384,00 €

49,92 €

433,92 €

100

ΛΗΣΡΑ

13

10,9

1.090,00 €

141,70 €

1.231,70 €

19

ΛΗΣΡΑ

24

17

323,00 €

77,52 €

400,52 €

Απμθοιακηζηυ – απμννοπακηζηυ
οβνυ
ιεβάθςκ
επζθακεζχκδαπέδςκ : ζοιποηκςιέκμ βζα
παηχιαηα
πςνίξ
αθδετδεξ,θαζκυθεξ
ηαζ
πθχνζμ.
Άμζιμ ή ιε εοπάνζζηδ μζιή,
ηαηάθθδθμ βζα ηθεζζημφξ πχνμοξ ηαζ
βζα δάπεδα απυ PVC, ιάνιανμ,
ακηζιζηνμαζαηά,
αζμιδπακζηά,
αβχβζια πεζνμονβείμο. Μδ πηδηζηά,
ιδ ενεεζζηζηά βζα δένια ηαζ
ακαπκεοζηζηυ ζφζηδια ηαζ θζθζηά
πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Με δνάζδ ζε
ααηηήνζα , ιφηδηεξ , ζμφξ ,
ιοημααηηδνίδζμ θοιαηίςζδξ. Να ιδ
πνεζάγεηαζ
λέαβαθια.
Να
ακαθένμκηαζ μζ αναζχζεζξ ηαζ μ
πνυκμξ επίηεολδξ ημο επζεοιδημφ
απμηεθέζιαημξ κα ιδκ οπενααίκεζ
ηα 15 θεπηά. Ζ πνμζθμνά κα
ζοκμδεφεηαζ
απυ
δμζμιεηνζηή
ακηθία.

400

ΣΜΥ

24

6,1

2.440,00 €

585,60 €

3.025,60 €
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82087

7

194437

205449

153709

8

205451

82729

191213

9

Τβνμ
απμθοιακηζηυ
ιζηνχκ
επζθακεζχκ
πμθοαθημμθμφπμ.Να
είκαζ ααηηδνζμηηυκμ, ιοηδημηηυκμ,
ζμηηυκμ, ιοημααηηδνζμηηυκμ (κα
ηαηαηεεμφκ
ιεθέηεξ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ). Να πενζέπεζ
αθημυθεξ ζοβηέκηνςζδξ >50 %w/w
ηαζ ιέπνζ 90%. Να ιδκ πενζέπεζ
αθδεΰδεξ, θαζκυθεξ, πθχνζμ. Να
είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ιδ
επειααηζηυ
ζαηνμηεπκμθμβζηυ
ελμπθζζιυ. Ο πνυκμξ δνάζδξ πμο
εα αλζμθμβδεεί είκαζ ιέπνζ 5 θεπηά.
Να είκαζ έημζιμ πνμξ πνήζδ ιέζς
ρεηαζιμφ. Να ιδκ έπεζ ενεεζζηζηή
μζιή. Να είκαζ ζοιααηυ ιε ιεβάθδ
μιάδα επζθακεζχκ (ελαζνμφκηαζ μζ
εοαίζεδηεξ ζε αθημυθεξ π.π.
αηνοθζηυ βοαθί). Ζ πνμζθμνά κα
ακαθένεηαζ ζε θίηνα ηαζ κα
πενζθαιαάκεζ ηδκ ακηθία ρεηαζιμφ
βζα ηάεε δμπείμ (ζε πενίπηςζδ πμο
δεκ είκαζ εκζςιαηςιέκδ).
Γζα αοηυιαηα πθοκηήνζα πεζν/ηχκ
ενβαθείςκ ηαζ εφηαιπηςκ οθζηχκ
(ακαζζε/ηά- βαθυηζεξ) ηφπμο MIELE
G7782 CD α) Απμννοπακηζηυ ζε ζηυκδ ιε
αθηαθζηυ pH ηαζ απμζηθδνοκηζηυ
πανάβμκηα πςνίξ πθςνζμφπα ηαζ
ζςδζμφπα ζοζηαηζηά. Καηάθθδθμ ηαζ
βζα πνήζδ ζε ζηθδνυ κενυ, πςνίξ
αθδεφδεξ, θαζκυθεξ ηαζ πθχνζμ. Να
έπεζ πζζημπμζδηζηυ ζοιααηυηδηαξ ιε
ηα πθοκηήνζα MIELE. Να δίκεηαζ δ
δμζμθμβία πνήζδξ.
α) Απμθοιακηζηυ οβνυ ιε μοδέηενμ
pH, ζοιποηκςιέκμ πςνίξ αθδετδεξ,
κα έπεζ ζοιααηυηδηα ιε ηα
πθοκηήνζα MIELE, κα είκαζ δναζηζηυ
ζε
ααηηήνζα,
ιφηδηεξ,
ζμφξ,
ιοημααηηδνίδζμ, ζπυνμοξ.Να δίκεηαζ
δ δμζμθμβία πνήζδξ.

1800

β) Οοδεηενμπμζδηζηυ οβνυ ιε υλζκμ
pH, παιδθμφ αθνζζιμφ. Υςνίξ
ηαζζεκενβά.

ΛΗΣΡΑ

13

2,8

5.040,00 €

655,20 €

5.695,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

10

ΚΗΛΑ

24

8

80,00 €

19,20 €

99,20 €

20

ΚΗΛΑ

24

14,9

298,00 €

71,52 €

369,52 €

15

ΚΗΛΑ

24

7,9

118,50 €

28,44 €

146,94 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

οιααηά ιε αοηυιαηα πθοκηήνζα
πεζν/ηχκ
ενβαθείςκ
STEELCO
(Ηηαθίαξ).

α)
Απμννοπακηζηυ
οβνυ
ζοιποηκςιέκμ ιε έκγοια ηαζ
ακηζαθνζζηζημφξ πανάβμκηεξ, ιδ
ενεεζζηζηυ βζα ημ πνήζηδ, πςνίξ
ζςδζμφπα, πθςνζμφπα ηαζ δζαανςηζηά
ζοζηαηζηά. ε ζοζηεοαζία ηςκ 5
θίηνςκ.
α) Δζδζηυ ζηεβκςηζηυ ηαζ θαιπνζκηζηυ
οβνυ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ.

20

ΛΗΣΡΑ

24

5,5

110,00 €

26,40 €

136,40 €

15

ΛΗΣΡΑ

24

5,8

87,00 €

20,88 €

107,88 €

β) Απμννοπακηζηυ βζα αθαίνεζδ
αθάηςκ
ημο
εαθάιμο
ημο
πθοκηδνίμο, ιδ δζαανςηζηυ.

5

ΛΗΣΡΑ

24

17

85,00 €

20,40 €

105,40 €
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100

ΛΗΣΡΑ

24

10,8

1.080,00 €

259,20 €

1.339,20 €

Λζπακηζηυ ζε ζπνέζ, οδαημδζαθοηυ,
ιδ ζζθζημκμφπμ, ιε νφβπμξ βζα
ανενχζεζξ πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ.
Γεκ πνέπεζ κα δδιζμονβεί ζγήιαηα
μφηε κα ειπμδίγεζ ηδκ απμζηείνςζδ
ηςκ ενβαθείςκ ζε ηθίαακμ αηιμφ.
πνέζ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδκ
θνμκηίδα πεζν/ηςκ ηνοπακζχκ ,
πεζνμθααχκ ηαζ ακηίεεηςκ βςκζχκ
ηαεχξ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ηζκδηήνςκ
πςνίξ αηνμθφζζμ.

50

ΣΜΥ

24

6,7

335,00 €

80,40 €

415,40 €

10

ΣΜΥ

24

18

180,00 €

43,20 €

223,20 €

1
2

θμοββανάηζα ιζαξ πνήζδξ βζα
ηαεανζζιυ
ζχιαημξ
αζεεκχκ,ειπμηζζιέκα
ιε
ακηζζδπηζηυ οβνυ ηαζ ζαπμφκζ, ιε
απαθή οθή, οπμαθθενβζηά. ε
αημιζηή ζοζηεοαζία.

9.100

ΣΜΥ

24

0,089

809,90 €

194,38 €

1.004,28 €

1
3

Τβνυ βζα απμθφιακζδ πχνςκ βζα
ζοζηεοή
Νεθεθμπμίδζδξ
AEROSEPT. Να ιδ δζαανχκεζ ηζξ
επζθάκεζεξ ηαζ κα ιδκ αθήκεζ
οπμθείιιαηα. Υςνίξ αθδεφδεξ, ιε
αάζδ ημ οπενμλζηυ μλφ. Γναζηζηυ ζε
ζμφξ,
ααηηήνζα,
ιοημααηηήνζα,
ιφηδηεξ ηαζ ζπυνμοξ.

10

ΛΗΣΡΑ

24

21,8

218,00 €

52,32 €

270,32 €

1
4

Απμννοπακηζηυ
- απμθοιακηζηυ
οβνυ βζα αοηυιαηα πθοκηήνζα
ηθζκχκ, ααηηδνζμηηυκμ, ζμηηυκμ,
ιοηδημηηυκμ, ιοημααηηδνζμηηυκμ ιε
επίηεολδ
ηδξ
επζεοιδηήξ
απμθοιακηζηήξ δνάζδξ ηαζ ζε
παιδθέξ εενιμηναζίεξ κενμφ. Υςνίξ
αθδεφδεξ,θαζκυθεξ ηαζ πθχνζμ.
Ολφ
ηαεανζζιμφ
αθάηςκ
πθοκηδνίμο πζάηςκ ζοζηεοαζία
θίηνμο.
Απμθοιακηζηυ/
απμννοπακηζηυ
ηαεανζζιμφ επζθακεζχκ ηαζ ζηεοχκ,
ζοιποηκςιέκμ, άμζιμ, ηαηάθθδθμ
βζα πνήζδ ζε ημογίκα. Να είκαζ
ααηηδνζμηηυκμ,
ζμηηυκμ
ηαζ
ιοηδημηηυκμ.

10

ΣΜΥ

13

10,89

108,90 €

14,16 €

123,06 €

200

ΛΗΣΡΑ

24

0,95

190,00 €

45,60 €

235,60 €

160

ΛΗΣΡΑ

24

2,95

472,00 €

113,28 €

585,28 €

ΓΗΚΗΑ ΥΛΩΡΗΟΤ ΓΗΑ ΛΑΥΑΝΗΚΑ
βζα δδιζμονβία ζηαεενμφ δζαθφιαημξ
αναδείαξ
απμδέζιεοζδξ.
Με
μδδβίεξ παναζηεοήξ ημο δζαθφιαημξ
ηαζ
πνυκμο
επίηεολδξ ημο
απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ. Με
δνάζδ ζε ααηηήνζα, ζμφξ, ιφηδηεξ,
ιοημααηηδνίδζα, ζπυνμοξ.

5000

ΣΜΥ

13

0,04

200,00 €

26,00 €

226,00 €

216801

Γ)Απμθοιακηζηυ / Απμννοπακηζηυ
πςνίξ
αθδετδεξ
Ηςδζμφπα,
πθςνζμοπα,
ηαζ
δζαανςηζηά
ζοζηαηζηά.Με δνάζδ ζε ααηηήνζα ,
ζμφξ,ιοημααηηδνίδζα,
ιφηδηεξ,
ζπυνμοξ. ε ζοζηεοαζία ηςκ 5
θίηνςκ.

191939

1
0

194510

205454

82080

83460

1
1

680
69

1
5

221959

1
6

221960

1
7
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Αθημμθμφπμ ακηζζδπηζηυ δζάθοια
πενζχκ
βζα
εθανιμβή
πςνίξ
λέαβαθια ηαζ ιε ηαθή ακεηηζηυηδηα
δένιαημξ.
Γναζηζηυ
έκακηζ
ααηηδνίςκ, ζχκ, ιοηήηςκ

70

ΛΗΣΡΑ

24

3,85

269,50 €

64,68 €

334,18 €

1
9

Γζζηία πθςνίμο βζα επζθάκεζεξ ηαζ
δάπεδα
ιε
αάζδ
ημ
δζπθςνμσζμηοακμονζηυ
κάηνζμ
(NaDCC) ηςκ 2,5 gr βζα δδιζμονβία
ζηαεενμφ
δζαθφιαημξ
αναδείαξ
απμδέζιεοζδξ.
Με
μδδβίεξ
παναζηεοήξ ημο δζαθφιαημξ ηαζ
πνυκμο
επίηεολδξ
ημο
απμθοιακηζημφ απμηεθέζιαημξ. Με
δνάζδ ζε ααηηήνζα, ζμφξ, ιφηδηεξ,
ιοημααηηδνίδζα, ζπυνμοξ.

6000

ΣΜΥ

13

0,0699

419,40 €

54,52 €

473,92 €

15.198,20

2.796,47

17.994,67

236803

221961

1
8

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΧΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΧΝ
Σα πνμζθενυιεκα είδδ πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ παναηάης βεκζηέξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ:
1) Έβηνζζδ απυ ημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ Φανιάηςκ, ηαηαπχνδζδ ζημ Δεκζηυ
Μδηνχμ Υδιζηχκ Πνμσυκηςκ ηαζ ζήιακζδ CE.
2) Γεθηία Γεδμιέκςκ Αζθαθείαξ (MSDS) ζηα Δθθδκζηά ηαζ Αββθζηά (ηακμκζζιμί ΔΚ
907/2006 ηαζ ΔΔ 830/2015).
3) Οδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ειπμνζηά θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηή ζηα Δθθδκζηά.
4) Πίκαηεξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιχκ –
ζηυπςκ ηαζ αζαθζμβναθζηή ακαθμνά ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ αοηήξ.
5) Σα

πνμζθενυιεκα

πνμσυκηα

κα

είκαζ

θζθζηά

πνμξ

ημ

πενζαάθθμκ

(αζμδζαζπχιεκα) ηαζ κα ιδκ είκαζ ημλζηά πνμξ ημκ αζεεκή ηαζ ημκ πνήζηδ.
6) Γζα πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζάθοζδ, κα ηαηαηεεμφκ πίκαηεξ ιε ημ
πνυκμ ηαζ ημ θάζια δνάζδξ ακηίζημζπμ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ ηαζ μ
πνυκμξ ζηαεενυηδηαξ ημο ηαεανμφ (πςνίξ ιζηνμαζαηυ θμνηίμ) δζαθφιαημξ.
7) Γζα πνήζδ ζε πθοκηήνζα πεζνμονβζηχκ ενβαθείςκ ηαζ ζαηνζηχκ μνβάκςκ, κα
ηαηαηεεεί δ πζζημπμίδζδ ζοιααηυηδηαξ πνήζδξ ημο απμθοιακηζημφ απυ ημκ
ηαηαζηεοαζηή ημο πθοκηδνίμο.

23
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8) Τπεφεοκεξ δδθχζεζξ απυ ημοξ πνμιδεεοηέξ βζα ηάθορδ ηοπυκ αθάαδξ ζε
ζαηνμηεπκμθμβζηυ ελμπθζζιυ απυ ηδ πνήζδ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ.
9) Πνμσυκηα πνυζθαηδξ παναβςβήξ βζα απμθοβή

ζφκημιδξ έθεοζδξ ηδξ

διενμιδκίαξ θήλδξ. Σα πνμζθενυιεκα πνμσυκηα κα είκαζ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ
ηαζ ακ υπζ, κα ακηζηαεζζηχκηαζ άιεζα απυ ηδκ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία.
10) Με ηδκ ηαηαηφνςζδ ηςκ πνμσυκηςκ, δ πνμιδεεφηνζα εηαζνεία πανέπεζ πίκαηεξ
ιε ηζξ αναζχζεζξ ηαζ ηα πνμθοθαηηζηά ιέηνα βζα ημ πνήζηδ, πθαζηζημπμζδιέκμοξ
ηαζ ζηα Δθθδκζηά.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
"7ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ "
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
ΤΜΒΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚ. :
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΔΗΓΟ
ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΗΜΖ

:
:
: …………………. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ

: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟

Υακζά, ζήιενα …………………………….. ζημ Σιήια πνμιδεεζχκ ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υακίςκ «Ο ΑΓΗΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ», μζ οπμβεβναιιέκμζ α) ημ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ» πμο εδνεφεζ ζηα Υακζά ιε
Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ΓΟΤ Υακίςκ, υπςξ εηπνμζςπείηαζ κυιζια βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ απυ ημκ Γζμζηδηή η.
……………………………………. ……………………….,…………………ηαθμφιεκμ παναηάης ημ Νμζμημιείμ α) ιπμνεί
κα είκαζ ηαζ θοζζηυ πνυζςπμ,

Γ/κζδ: …………………….. ηδθ. …………….., Φ.Α.Υ. …………… ιε Α.Φ.Μ:

………………… Γ.Ο.Τ:…………… ηαθμφιεκδ (ή ηαθμφιεκμξ) παναηάης μ ΑΝΑΓΟΥΟ ηαζ,

ζοιθχκδζακ ηαζ

ζοκαπμδέπηδηακ ηα ελήξ :
Με ηδκ ιε ανζε. ………../…-..2016 Απυθαζδ Γ ημο Νμζμημιείμο ηαηαηονχεδηε δ πανμπή οπδνεζζχκ ςξ αοηέξ
πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζημ άνενμ 1 ηδξ πανμφζδξ φιααζδξ ζηδκ ΑΝΑΓΟΥΟ …………………………
Ζ ηαηαηφνςζδ έβζκε ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο Γδιυζζμο Ακμζηημφ οκμπηζημφ Γζαβςκζζιμφ πμο δζεκενβήεδηε
ηδκ …../…../2016 ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ Γ/λδξ ιε ανζε. ……./…-….-2016 ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ
ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ ηζιήξ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ .
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Ύζηενα απυ ηα ακςηένς μ πνχημξ απυ ημοξ ζοιααθθυιεκμοξ ιε ηδκ πνμακαθενυιεκδ ζδζυηδηά ημο, ακαεέηεζ ζημκ
δεφηενμ, ΑΝΑΓΟΥΟ ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ υπςξ αοηέξ πενζβνάθμκηαζ

ακαθοηζηά ζημ άνενμ 1 ηδξ πανμφζδξ

φιααζδξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηαηςηένς υνμοξ ηαζ ζοιθςκίεξ, ηζξ μπμίεξ απμδέπεηαζ ακεπζθφθαηηα.
Ζ ζφιααζδ αοηή δζέπεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4412/2016 πενί Γδιμζίςκ οιαάζεςκ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ
Τπδνεζζχκ, ημκ Νυιμ 2469/97 άνενμ 18 ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ δζαηάλεςκ πενί ηναηήζεςκ ηαζ θυνμο, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ
24 & ημκ Ν. 3329/05 ― Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ & Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ‖, ημ Ν. 3527/2007 « Κφνςζδ οιαάζεςκ
οπέν Νμιζηχκ πνμζχπςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ & Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ»,
ημ Ν.3580/2007 «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεομιέκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ
δζαηάλεζξ» ηαζ θμζπέξ ζζπφμοζεξ.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα θένεζ εζξ πέναξ ηδξ ενβαζίεξ ςξ ακαθένμκηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ.
Ο πνυκμξ εηηέθεζδξ ιπμνεί κα παναηαεεί ηαηυπζκ αζηζμθυβδζδξ απυ ημκ ΑΝΑΓΟΥΟ ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο
Νμζμημιείμο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΟΟΣΗΚΖ-ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ ενβαζζχκ ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ οθζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ μ Ακάδμπμξ (ιπμνεί κα
είκαζ ηαζ θοζζηυ πνυζςπμ) εα βίκεηαζ απυ ηδκ επί ηυπμο μνζζεείζα επζηνμπή.
ΑΡΘΡΟ 3
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο πνυκμξ δζάνηεζαξ ηδξ φιααζδξ μνίγεηαζ ζε έκα έημξ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ ζφιααζδξ ιε δζηαίςια πανάηαζδξ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Ζ πθδνςιή ημο Ακαδυπμο εα βίκεζ ηαηά ιέβζζημ εκηυξ δφμ (2) ιδκχκ απυ ηδκ παναθααή ημο ζπεηζημφ ηζιμθμβίμο, ςξ
ηείιεκδ κμιμεεζία, ιεηά ημκ μνζζηζηυ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ ενβαζζχκ επζζηεοήξ.
Ωξ πνμξ ηα δζηαζμθμβδηζηά πθδνςιήξ ηαζ θμζπά ζημζπεία ζζπφμοκ ηα υζα ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ ζημ αν. 200 ημο Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ο Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνήζεζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ πμο ημο έπμοκ ηαηαηονςεεί ζφιθςκα ιε ηζξ
απμθάζεζξ ημο Γ ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υακίςκ

ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ιε ανζε. Πνςη. ……………έββναθδ

Πνμζθμνά ημο δ μπμία απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζδξ ζφιααζδξ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δηηυξ απυ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ Ν. 4412/2016, μ πνμιδεεοηήξ εα αανφκεηαζ ηαζ βζα ηάεε γδιζά πμο
ηοπυκ εα πνμηφρεζ ζημ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ απυ ηδ ιδ εηηέθεζδ ή ηαηή εηηέθεζδ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ.

ΑΡΘΡΟ 7
Γζα υθα ηα θμζπά εέιαηα, ακαθμνζηά ιε ηα είδδ πμο εα ηαηαηονςεμφκ ιε ηδκ ζφιααζδ αοηή, ζζπφεζ δ έββναθδ
πνμζθμνά ημο πνμιδεεοηή

πμο απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ πανμφζδξ ζφιααζδξ

ακαθενυιεκα ζημκ Ν. 4412/2016 πενί Γδιμζίςκ οιαάζεςκ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ Τπδνεζζχκ

25

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα

19PROC004373547 2019-01-25
26
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ μ Ακάδμπμξ ηαηέεεζε ηδκ ιε ανζειυ …………………….

εββοδηζηή

επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ Σνάπεγαξ ……………………… , πμζμφ ηςκ ………………….εονχ (5% επί ηδξ αλίαξ ηδξ
ζφιααζδξ, πςνίξ ημκ ΦΠΑ), ζζπφμξ ιέπνζ επζζηνμθήξ ηδξ.

Άξζξν 9
Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δεζιεφεηαζ βζα ηδκ πζζηή ηαζ απανέβηθζηδ
ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο πμο απμννέμοκ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ
ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, πμο έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ
δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια X ημο
Πνμζανηήιαημξ Α' ημο Ν. 4412/2016.
πκθσλείηαη φηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή
δηεπθνιχλζεσο, παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη απνδεηθλχεηαη κφλν έγγξαθα απνθιεηνκέλνπ
θάζε άιινπ κέζνπ απφδεημεο.
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά ήζειε αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα
δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ.
Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Σα δχν (2) ιακβάλεη ην Ννζνθνκείν θαη ην ηξίην ν ΑΝΑΓΟΥΟ.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

Γηα ην Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ
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