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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 11Π / 2020
ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γηα ηηο ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ (CPV 50750000-7) γηα έλα (1) έηνο, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.700,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΜΔ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

Αλνηθηφο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη
ηηκήο
15-07-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 πκ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Κσδηθόο ΝUTS: GR434)
39.700,00 επξώ
32.016,13 επξώ
ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ (CPV 50750000-7) γηα έλα (1)

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY

έηνο
(Χο παξαθάησ πίλαθαο θαη Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ)
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ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ Ν.Π.Γ.Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
(ζηελ νπνία ππάξρεη πιήξεο,

www.chaniahospital.gr

άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε
ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο)
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ
ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΤΠΟ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ

Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ

ΒΑΡΤΝΔΗ

Υαλίσλ – ΚΑΔ 0879

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

Χο παξαθάησ πίλαθαο θαη Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΓΔΗΓΜΑ

ΟΥΗ ΓΔΝ ΑΠΑΣΔΗΣΑΗ ΓΔΗΓΜΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ

Χο παξαθάησ πίλαθαο θαη Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ο ρξόλνο δηάξθεηαο ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζε (1) έλα έηνο

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ
ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Κσδηθόο ΝUTS: GR434)
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν
24 ηνπ Ν. 2198/94.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη νη ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ (CPV 50750000-7) γηα
έλα (1) έηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη
ηηκήο, αλά είδνο.
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟ έρνληαο ππόςε:
1.Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ:
1.1 Σν Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-2-1995).
1.2 Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη ην
Ν.3527/9-2-07 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηνλ 3527/07 η.Α‟
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1.3 Σν Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007)
1.4 Σν Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(Φ.Δ.Κ. Α΄ 256/2-11-2001).
1.5 Tελ κε αξ. 35130/739 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 η. Β‟) πεξί αχμεζεο
ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ν. 2362/95 πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ν. 2362/95, άξζξν 83,
παξ. 1
1.6 Σν Π.Γ. 80/5-8-2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
1.7 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.8 ηνπ Ν.4472 2017 (ΦΔΚ 74/Α/19-5-2017) πεξί ίδξπζεο ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ γηα ηελ θεληξηθνπνίεζε πξνκεζεηψλ
ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θνξέσλ φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη
1.9 Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) φπσο ηζρχεη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.
2. Σηο Απνθάζεηο
2.1 Σνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο

αλαθνξηθά κε

Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007 θαη‟ εθαξκνγή ηνπ
Ν.4412/2016- θαη‟ εμαίξεζε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.
2.2 Σνπ ππ‟ αξηζκ. πξση. 4963/05-10-2016 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο αλαθνξηθά κε
Πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007 – Καζνξηζκφο ΚΑΑ.
2.3 Σελ ππ‟ αξηζκ. 14/πξθ 17/ 27-05-2020 (ΑΓΑ 67ΖΘ46907Σ-ΥΛ4) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο Αλνηθηνχ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο
ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ (CPV 50750000-7) γηα έλα (1) έηνο, ηελ έγθξηζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαζψο θαη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ.
2.4 Σν ππ‟ αξηζκ. πξση 12013/02-06-2020 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:20REQ006814024)
2.5 Σελ ππ‟ αξηζκ. 970 / 04-06-2020 Απφθαζε Γέζκεπζεο (ΑΓΑ: 61ΔΔ46907Σ-ΓΦ4 θαη ΑΓΑΜ:
20REQ006818509)
2.6 Tελ

ππ‟

αξηζ.

14546/03-07-2020

Πεξίιεςε

Γηαθήξπμεο

(AΓΑ:ΧΡΖ546907Σ-7ΓΦ

θαη

ΑΓΑΜ:

20PROC006969074)
2.7 Σηο Τπεξεζηαθέο Αλάγθεο
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Γεκφζην Αλνηθηφ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο γηα ηηο ΤΠΖΡΔΗΔ
ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ (CPV 50750000-7) γηα έλα (1) έηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο (σο Παξάξηεκα Σ΄ ηεο παξνχζεο), ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 39.700,00 επξώ
ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0879 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2020 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ.
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1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΣΟΠΟ

(Γξαθείν Πξσηνθφιινπ)

ΧΡΑ

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &

15-07-2020 εκέξα

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ

Σεηάξηε θαη ώξα

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)

09:00 πκ

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
15-07-2020 εκέξα
Σεηάξηε θαη ώξα
11:00 πκ

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ 15-07-2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 09:00 πκ ζην γξαθείν
πξσηνθόιινπ ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, ζα είλαη
εθπξόζεζκεο θαη ζα επηζηξαθνύλ)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα απφ επηηξνπή, ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ.
2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:
χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/20156, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο ( θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα) θαη, ζε
πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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 εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα
θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο
3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄

3.2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄

3.4 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄

3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄

3.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄

3.7 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄
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4- Δθ‟ όζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016.
5- Δθ όζνλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνζθέξνληεο δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη σο νξίδεηαη ζην άξζξν 121 ηνπ
Ν.4412/2016.
6- Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη από ηελ Τπεξεζία.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΠΔΑ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1.1 - Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα

ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιώζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε ΓΤΟ

αληίγξαθα.
1.2.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.2.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
1.2.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ
ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ
ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
1.3-

ην

θάθειν

θάζε

πξνζθνξάο

πξέπεη

λα

αλαγξάθνληαη

επθξηλώο:

1.3.1 - Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3-Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4-Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.3.5-Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα)
1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο:
1.4.1-

ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» κέζα ζηνλ

θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
1.4.2.- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα θύιια
ησλ

παξαπάλσ

εγγξάθσλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

ζηνηρείσλ

εκπνξηθώλ

ηεο

θπιιαδίσλ

πξνζθνξάο,

πιελ

(PROSPECTUS

ηεο

θσηνγξαθηώλ,

θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε από ην πξώην κέρξη ην ηειεπηαίν.

ε θάθειν κε ηε έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη :
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1. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε ΓΤΟ αληίγξαθα.

1.4.3.-ΣΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ

επί

πνηλή

απνξξίςεσο

ηνπνζεηνύληαη

ζε

μερσξηζηό

ζθξαγηζκέλν θάθειν εηο δηπινύλ, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ».
Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθόινπζα :
1.4.4-

Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο

ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
1.4.5. –ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο
θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
1.4.6.-ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα
ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν
πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ' απηψλ ηελ έλδεημε « πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε
αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ
έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ
θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
1.4.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη
ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη
κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
1.4.8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127, ηνπ Ν.
4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε
ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη , επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο.
Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ
δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε
θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, 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.
1.4.9. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηνχο,
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
1.4.10. Δάλ απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα
θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζία, ε δε ζρεηηθή
απφδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά.
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1.4.11. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, όκσο πξνϋπόζεζε όηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ
Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. ηηο πεξηπηψζεηο
απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ
ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη
απαξαίηεηα ζην θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία.
1.4.12. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο
δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ
ιακβάλνληαη ππφςε.
1.4.13. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηνπ
Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή
ηελ πξφζθιεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ
πξναλαθεξνκέλε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, εθπξόζεζκα.
1.4.14. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο &
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
1.4.15. Ζ παξαιαβή & απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο &
Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε κηα ζπλεδξία ( απνζθξάγηζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.)
1.4.16. Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε
ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
1.5. Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016.
1.6. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ζηνπο δηθαηνχρνπο).
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1.7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθόινπζα
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην
ΦΔΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έγθξηζε “Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ
79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ
νδεγηώλ, εηδηθόηεξα:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
φπνπ λα δειψλεηαη φηη:
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη
πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.
3. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
4. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
5. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ
6.Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ -ρσξίο θαζπζηέξεζε- πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν,. 4412/2016, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
(δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103
ηνπ Ν.4412/2016.
7. Με παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο Νφκνο 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13 -09-2017)
Β) Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο,
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014)
ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη
βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ
άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε.
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ ¨Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221950]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [73300]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Υξηζηίλα Γαιάλε]
- Σειέθσλν: [2821022310]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [xgalani@chaniahospital.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): [www.chaniahospital.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ (CPV 50750000-7),
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [20REQ006814024 Πξσηνγελέο αίηεκα]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΖΡΔΗΔ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή :
[ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 11Π/2020 ]

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό 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:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ζι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ

[……]

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζε;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽

[ ] Ναη [] Όρη

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ

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

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα

[…...............]

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε

[….]

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
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παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή

α) [……]

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία

εγγξάθσλ):[……][……][……][……]

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά

γ) [……]

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
θαηάινγν:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

δ) [] Ναη [] Όρη

Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ

ε) [] Ναη [] Όρη

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ

12

20PROC006969526 2020-07-03
13
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

α) [……]

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε

β) [……]

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.

γ) [……]

Τκήκαηα

Απάληεζε:

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ

[ ]

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 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

[……]

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ

[……]

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ζι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία

[……]

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο,
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
Σηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο

[]Ναη []Όρη

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α
θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο,
δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα
από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη

[]Ναη []Όρη

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ

ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]
Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ
30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ
πιεξνθνξηώλ

πνπ

πξνβιέπνληαη

ζηελ

παξνύζα ελόηεηα,

παξαθαιείζζε

λα

παξάζρεηε

ηηο

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε
ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε·
2. δσξνδνθία·
3. απάηε·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο

Απάληεζε:

θαηαδίθεο:
Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε

[] Ναη [] Όρη

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ 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 1-6), 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;
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
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Δάλ λαη, αλαθέξεηε
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο

α) Ζκεξνκελία:[ ],

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6

ζεκείν-(-α): [ ],

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο

ιφγνο(-νη):[ ]

θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·

β) [……]

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……]

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν

[] Ναη [] Όρη

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο

Απάληεζε:

αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο

[] Ναη [] Όρη

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΗ

ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη

γ.1) [] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη

δεζκεπηηθή;

-[] Ναη [] Όρη

-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο

δ) [] Ναη [] Όρη

δ) [] Ναη [] Όρη

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

Δάλ λαη, λα

Δάλ λαη, λα

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά

αλαθεξζνχλ

αλαθεξζνχλ

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ

ιεπηνκεξείο

ιεπηνκεξείο

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ

πιεξνθνξίεο

πιεξνθνξίεο

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;

[……]

[……]

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:

[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή

Απάληεζε:

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,

[] Ναη [] Όρη

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη
εξγαηηθνύ δηθαίνπ;

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε

[] Ναη [] Όρη

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 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
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

-[.......................]

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα

-[.......................]

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
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εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό

[] Ναη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο

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

πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

[] Ναη [] Όρη

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε

[] Ναη [] Όρη

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο

[.........…]

πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή

[] Ναη [] Όρη

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο

[...................…]

πιεξνθνξίεο:
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή

[] Ναη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη

[] Ναη [] Όρη

φηη:
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 πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ

Απάληεζε:

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8
παξ. 4 λ. 3310/2005:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο

[] Ναη [] Όρη

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα
ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ

Απάληεζε

θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
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 νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη

[…]

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά
ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν

[] Ναη [] Όρη

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα

[ …] [] Ναη [] Όρη

εγθαηάζηαζήο ηνπ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
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.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή

Απάληεζε:

επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ

[……],[……][…]λφκηζκα

απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
είλαη ν εμήο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα

ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα
ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη
είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ

[……],[……][…] λφκηζκα

αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά

[…................................…]

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ
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είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-

αλαινγίεο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε

αλαινγία κεηαμχ x θαη y -θαη ε αληίζηνηρε αμία)

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη
πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ
αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[……][……][……]

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή

[……][…]λφκηζκα

θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή

[……..........]

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη

εγγξάθσλ):

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Απάληεζε:

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ

αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη

δηαθήξπμε):

πξνζδηνξηζηεί:

[…]
Έξγα: [……]

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

εγγξάθσλ):
[……][……][……]

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα

ππεξεζηώλ:

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, ν

δηαθήξπμε):

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο

[…...........]

αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ

Πεξηγξα

ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη

θή

πνζά

παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα

[……..........................]

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,

[……]

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ

[……]

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα
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αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο
πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα

[....……]

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα
ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε

[] Ναη [] Όρη

δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ
θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν
ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ

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

εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:

β) [……]

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα

[……]

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο

πξνζσπηθφ:

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα

[........], [.........]

ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
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9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή

[……]

ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο
θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα

[....……]

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα

[] Ναη [] Όρη

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα

[] Ναη [] Όρη

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη

[] Ναη [] Όρη

ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ
πνηόηεηαο 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 όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα

[….............................................]

πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη

Απάληεζε:

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα

[] Ναη [] Όρη

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε

[……] [……]

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα

[] Ναη [] Όρη

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα
ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα

[……] [……]

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα
ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ
λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ

Απάληεζε:

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο

[….]

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ
ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,

[] Ναη [] Όρη

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα
έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε γηα ην

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

θαζέλα:

εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
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 εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο
κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε
δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η...
[πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό
ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, 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. β. ε πεξίπησζε πνπ ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο είλαη λνκηθό
πξόζσπν, ην ΣΔΤΓ ππνγξάθνπλ: i) ν Γηαρεηξηζηήο, όηαλ πξόθεηηαη γηα Ο.Δ, ΔΔ, ΔΠΔ ii) ν
Πξόεδξνο ηνπ Γ θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, όηαλ ην λνκηθό πξόζσπν είλαη ΑΔ iii) ν
Πξόεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνύ, όηαλ ν Οηθνλνκηθόο Φνξέαο είλαη πλεηαηξηζκόο. iv) νη Νόκηκνη
Δθπξόζσπνί ηνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ. ε πεξί πησζε ππνβνιήο
πξνζθνξάο από Έλσζε Πξνκεζεπηώλ, θαζέλαο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Έλσζε νθείιεη,
επί

πνηλή

απνθιεηζκνύ

ηεο

Δλώζεσο,

λα

πξνζθνκίζεη

απηνηειώο

ηα

δηθαηνινγεηηθά

ζπκκεηνρήο θαη ην ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) πνπ πξνβιέπεη ε
Γηαθήξπμε..
εκείσζε

:Σν

ΣΔΤΓ

δηαηίζεηαη

ζε

επεμεξγάζηκε

www.eaadhsy.gr θαη www.hsppa.gr.
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1.8. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνζσξηλφο αλάδνρνο) ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε εληφο
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο νθείιεη λα ππνβάιεη
ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ζε δύν (2) αληίγξαθα, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη
θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103 ηνπ Ν.4412/2016:
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73,
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεψζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε
ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην
έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α) – γ) (φπσο απηά αλαθέξνληαη θαη
ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή
θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ε) Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. Έγγξαθν απφ ην αξκφδην ηκήκα γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο κε παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο Νφκνο 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13-09-2017)
άξζξν39 /παξ2, ή Έλνξθε Βεβαίσζε πεξί κε παξάβαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (ΑΓΑ
6ΓΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΦ) ή Τπεύζπλε Γήισζε (Ν. 4605/2019 αξζ.44 παξ.46).
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Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθι εξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ
ηελ Δπηηξνπή

ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.
ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθό θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε.
1.9 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ
ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.
1.10 Δπηζεκαίλεηαη όηη:
1.10.1 Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε
ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο,
1.10.2 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο δελ ζα
απνξξίπηνληαη

ππφ

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο

φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.
1.10.3. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
1.10.4. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο
ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
-Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ είηε χζηεξα απφ
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο
δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
1.10.5 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φι σλ
ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα
ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
1.10.6. Πέξαλ ηεο θύξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
1.10.7. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο
κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν δηαγσληδόκελνο
ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα:
• Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε
• Καηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα.
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Απαξαίηεηα ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθόκηζε κέζνπ
απνζήθεπζεο Ζ/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft WORD.

2-

ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ

-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.
- Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016.

3-

ΔΓΓΤΖΔΗ

3.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο
ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη
κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή
γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξόληα Γηαγσληζκό.
3.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ζύκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-8-2016.)
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α (24%).
-Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή
ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα.
3.4 Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηνπο ην
νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε
ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα.
3.5 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
4- ΣΗΜΔ

4.1.1 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο.
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4.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:
Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α.
ΗΗ. Πνζνζηό Φ. Π. Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο ( ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη
εζθαικέλνο Φ. Π. Α απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία).
Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.
4.2 Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
4.3 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ
νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν
δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα
θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
4.4 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
4.6 -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, φπσο απηά νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν.4412/2016 .
4.7 -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.

5- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε Έλα (1) Έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο κε
δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο σο πξνο ηελ απνξξφθεζε θπζηθνχ ή νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ.

6. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ
1.Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο
θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο.
2. Τπεχζπλε γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ην Γ.Ν ΥΑΝΗΧΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ¨.

7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ηζρχνπλ
ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016.

8-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ
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-Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.

9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 - 105 ηνπ Ν. 4412/216. Από ηελ αλαθνίλσζε
ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ Αλάδνρν, ε ύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε
έγγξαθν (ύκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κόλνλ απνδεηθηηθό ραξαθηήξα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ
χκθσλα κε ην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ
είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε
δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θιπ απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ
Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ πξνζθνξά απνδεηθλχεηαη ε
αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο .
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο
Καηάζηεκα
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο ΣΚ fax)

Ζκεξνκελία έθδνζεο

………..ΔΤΡΧ ……………….

Πξνο
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ…….. ΔΤΡΧ……..
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
ΔΤΡΧ……………..

(θαη νινγξάθσο) …….……………..ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή

καο, ππέξ………. …………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………
Γ\λζε……………………………………………………
Πξνο ……………………………………….……………………..…………………………….
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………. ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ
πξνκήζεηα ………………( αξ.δηαθ/μεο …….../…..….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ……….. θαη ην νπνίν πνζφλ
θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ……….ΔΤΡΧ απηήο .
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά
ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα
ζε ηξεηο (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‟ εκάο, νπφηε
γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ
Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ , δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ
Σξάπεδα, όπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με).
Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί
απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΓΔΚΑΣΡΗΧΝ (13) ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ
ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΝΟ (1) ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΣΟΤ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ

1. Καζέλαο απφ ηνπο δεθαηξείο (13) αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο θαη ν έλαο (1)
αλειθπζηήξαο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα, πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηεο θαιήο
θαηαζηάζεσο θαη θαλνληθήο, νκαιήο, αζθαινχο ιεηηνπξγίαο απηνχ, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο
κεληαία.
2. Καηά ηνλ έιεγρν πξέπεη λα εθηεινχληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο:
Α) Να εμεηάδνληαη ηα ηνηρψκαηα ηνπ θξέαηνο ηεο νξνθήο θαη ηνπ ππζκέλα απηνχ.
Β) Να επηζεσξείηαη ν ηζνδπγηζκφο ησλ επζπληεξίσλ ξάβδσλ
Γ) Να επηζεσξείηαη ην εχθακπην θαιψδην σο θαη ην θνπηί ζχλδεζεο (θιέκεο).
Γ) Να επηζεσξνχληαη θαη λα θαζνξίδνληαη νη δηαθφπηεο αζθαιείαο εληφο ηνπ θξέαηνο.
Δ) Να επηζεσξείηαη ε ζπζθεπή αξπάγεο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε απηήο.
Σ) Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαθνπηψλ ηέξκαηνο δηαδξνκήο.
Ε) Να εμεηάδνληαη ηα ζεκεία πξνζδέζεσο ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ
αληίβαξνπ.
Ζ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ ζε φιν ην κήθνο ηνπο ζε κεραληθή
θαηαπφλεζε ή άιιε θζνξά.
Θ) Να ιηπαίλνληαη φια ηα θηλνχκελα εμαξηήκαηα ηνπ αλειθπζηήξα.
Η) Να εμεηάδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θψδσλνο θηλδχλνπ.
ΗΑ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ θεξκνπίη ηεο πέδεο φπσο επίζεο θαη ηα πέδηια ησλ
επζπληεξίσλ ξάβδσλ.
ΗΒ) Να γεκίδεηαη κε ιάδη ην θηβψηην ηνπ αηέξκνλα.
ΗΓ) Να σκνκεηξνχληαη φια ηα θπθιψκαηα γηα ηελ εμαθξίβσζε ηπρφλ δηαξξνήο.
ΗΓ) Να εμεηάδνληαη νη επαθέο ηελ ειεθηξνλφκσλ νξφθσλ, φπσο επίζεο θαη ησλ ειεθηξνλφκσλ
αλφδνπ – θαζφδνπ.
ΗΔ) Να εμεηάδεηαη ε νιίζζεζε ησλ ζπξκαηφζρνηλσλ επί ηεο ηξνραιίαο ηξηβήο θαη ηνπ
ξπζκηζηνχ ηαρχηεηαο.
ΗΣ) Να εμεηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνλφκνπ παξνπζίαο ηάζεσο, έλαληη γεο εηο κεηαιιηθά
κέξε (ξειέ δηαθπγήο).
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ΗΕ) Να εμεηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ αζθαιεηψλ (βξαρπθχθισκα, θιπ.)
ΗΖ) Να εμεηάδεηαη ν θσηηζκφο ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ηνπ ηξνραιηνζηαζίνπ θαη
ηνπ θξέαηνο.
ΗΘ) Να εμεηάδεηαη ν αεξηζκφο ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ηνπ κεραλνζηαζίνπ.
3. Μαδί κε θάζε έιεγρν πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηαθηνπνίεζε ησλ θζνξψλ,
ειιείςεσλ ή δεκηψλ γηα ηελ αζθαιή θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα, δηαθνπηφκελεο ελ
ησλ κεηαμχ ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ, κέρξη ηελ πιήξε ηαθηνπνίεζή ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
ζα ηνπνζεηνχληαη ζε φιεο ηηο πφξηεο πηλαθίδεο πνπ αλαγξάθνπλ «ΠΡΟΟΥΖ ΚΗΝΓΤΝΟ Ο
ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ ΓΔΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ».
4. ε πεξίπησζε βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη επέκβαζε ζηνπο αλειθπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ
εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ ηνπ αλαδφρνπ εληφο 30 ιεπηψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε. ε πεξίπησζε κε
απνθαηάζηαζεο άκεζα ηεο βιάβεο ιφγσ αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο αληαιιαθηηθνχ, πξέπεη λα
γίλεηαη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν θφζηνο ησλ
αληαιιαθηηθψλ ζα επηβαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Δμαηξνχληαη κηθξνυιηθά (ιηπαληηθά, κηθξά
ζπξκαηφζρνηλα, ξάνπια ζπξψλ, θιπ.).
5. Γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ζα ηεξνχληαη εκεξνιφγηα ζπληήξεζεο (έλα γηα θάζε αλειθπζηήξα,
ζπλνιηθά δεθαηέζζεξα) ηα νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε εηδηθφ θνπηί ζηα γξαθεία ηεο
Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
6. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο :
Α) άδεηα ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ πνπ έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ
πληεξεηή.
Β) άδεηεο ηνπ ππεπζχλνπ θαη ησλ κειψλ πνπ ζηειερψλνπλ ην πλεξγείν πληήξεζεο
αλειθπζηήξσλ.
Γ) Πηζηνπνίεζε θαηά ISO γηα ππεξεζίεο ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ.
7. Ο ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλειθπζηήξσλ παξνπζία
αξκνδίνπ Σερληθνχ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη εηθφλα ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη πέξαλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη πηζηά ε Κ.Τ.Α.
Φ.9.2./29362/1957, ΦΔΚ.Β/1797/21-12-2005 θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο Φ.Α./9.2/νηθ.28425
ΦΔΚ.Β/2604/22-12-2008 φπσο ηζρχεη.
εκείσζε: Ο έλαο (1) αλειθπζηήξαο ηνπ Φπρηαηξηθνχ Σνκέα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Κέληξν
Φπρηθήο Τγείαο (δηεχζπλζε Κξνθηδά 25, Υαληά)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
"7ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ "
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
ΤΜΒΑΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
:
ΔΗΓΟ
:
ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΗΜΖ : …………………. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24%
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ : ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟

Υαληά, ζήκεξα …………………………….. ζην Σκήκα πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ «Ο
ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ», νη ππνγεγξακκέλνη
α) ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» πνπ εδξεχεη ζηα Υαληά κε Α.Φ.Μ. 999444662 ΓΟΤ
Υαλίσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηή θ.
……………………………………. θαη
β) ………………………., εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο …………………………, Γ/λζε: …………………….. Σει.
…………….., Φ.Α.Ξ. …………… κε Α.Φ.Μ: ………………… Γ.Ο.Τ: …………………,
θαινχκελε (ή
θαινχκελνο) παξαθάησ ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο :
Με ηελ κε αξηζ. ………../…-..2020 Απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηαθπξψζεθε ε παξνρή ππεξεζηψλ σο
απηέο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο ζηελ ΑΝΑΓΟΥΟ
…………………………
Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ
δηελεξγήζεθε ηελ …../…../2020 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γ/μεο κε αξηζ. ……./…-….-2020 κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα θαη κε
ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ,
αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, ΑΝΑΓΟΥΟ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν
1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα.
Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ηνλ Νφκν 2469/97 άξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη
θφξνπ, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & ηνλ Ν. 3329/05 “ Δζληθφ χζηεκα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο”, ην Ν.
3527/2007 « Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο &
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ινηπέο ηζρχνπζεο.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ - ΣΗΜΖ
Α. ηελ εηαηξεία ……………………… σο εμήο :
ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. …………….
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΤΜΠΔΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ……….
ΑΡΘΡΟ 2

ν

ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θέξεη εηο πέξαο ηεο εξγαζίεο σο αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ο ρξφλνο εθηέιεζεο κπνξεί λα παξαηαζεί θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ κε ηε ζχκθσλε γλψκε
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ν

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΟΣΗΚΖ-ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο
(κπνξεί λα είλαη θαη θπζηθφ πξφζσπν) ζα γίλεηαη απφ ηελ επί ηφπνπ νξηζζείζα επηηξνπή.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο κε δηθαίσκα
παξάηαζεο.
ΑΡΘΡΟ 5ν
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη θαηά κέγηζην εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ
ηηκνινγίνπ, σο θείκελε λνκνζεζία, κεηά ηνλ νξηζηηθφ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εξγαζηψλ επηζθεπήο.
Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν ζην αξ.
200 ηνπ Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ν
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ πνπ ηνπ έρνπλ θαηαθπξσζεί
ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Πξση.
……………έγγξαθε Πξνζθνξά ηνπ ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε
δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
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ν

ΑΡΘΡΟ 8
Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηα είδε πνπ ζα θαηαθπξσζνχλ κε ηελ ζχκβαζε απηή, ηζρχεη ε
έγγξαθε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαζψο
επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ …………………….
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Σξάπεδαο ……………………… , πνζνχ ησλ ………………….επξψ
(5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ), ηζρχνο κέρξη επηζηξνθήο ηεο.

ΑΡΘΡΟ 10
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη
απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη
νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο „Α ηνπ Ν.4412/2016.
πκθσλείηαη φηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή
δηεπθνιχλζεσο, παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη απνδεηθλχεηαη κφλν έγγξαθα απνθιεηφκελνπ
θάζε άιινπ κέζνπ απφδεημεο.
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 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 πξσηφηππα.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Γηα ην Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ
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