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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
ε

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
Πιεξνθνξίεο : ΚΧΝΣΑΝΣΟΤΛΑΚΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ
Σειέθσλν : 28210 22336
Ζιεθηξνληθφ ηαρ/κείν: potamida@chaniahospital.gr
Υαληά:
Αξ. Πξσηνθ:

04 -03-2019
5357

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 8Π
ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γηα ηελ ππεξεζία «Δθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο κε βάζε ην ΠΓ 146/2003
(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 98300000-6) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
45.000,00 επξψ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Αλνηθηφο πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο
26-03-2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11.00 πκ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Κσδηθφο ΝUTS: EL434)
45.000,00 επξψ κε ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
36.290,32 επξψ άλεπ ΦΠΑ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY

«Δθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο κε βάζε ην ΠΓ
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146/2003 (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 98300000-6)
(Ωο παξαθάησ πίλαθαο θαη

Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθψλ

Πξνδηαγξαθψλ)
ΦΟΡΔΑ

ΔΚΣΔΛΔΖ

-

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ Ν.Π.Γ.Γ

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

ΠΟΤ

Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γεληθνχ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΒΑΡΤΝΔΗ

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ – ΚΑΔ 0429

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΓΔΗΓΜΑ

ΟΥΗ

ΠΟΟΣΖΣΑ

(σο παξαθάησ πίλαθαο)

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε 1 έηνο

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Κσδηθφο ΝUTS: GR434)

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο

ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ

θξαηήζεηο

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε
ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε ππεξεζία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ.
Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο.
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟ έρνληαο ππφςε:
Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:

1. ηνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη

2. Σνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7/5-1-2016 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
3. ηνπ Ν.2522/1997 «Πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο
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ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ»

4. ηνπ Ν.2955/01 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
5. ηνπ N.4152/2013 πεξί «Πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16 εο
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο

6. ηνπ Ν.3310/05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ».

7.

ηνπ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

8.

ηνπ

Ν.3527/2007(ΦΔΚ

25/Α/9.2.2007

«Κχξσζε

ζπκβάζεσλ

ππέξ

λνκηθψλ

πξνζψπσλ

επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

9.

ηνπ Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

10. ηνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68 Α/20-03-2007) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.
3801/2009 ΦΔΚ 163 Α/04-09-2010»

11. Σνπ Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
12. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο».

13. ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.
3588/2007(Πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».

14. ηνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»

15. ηνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο
Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο».

16. ηνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51/12-03-2012) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο».
17. ηνπ N.4250/2014 (ΦΔΚ 74/A/2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
πξνζψπσλ, Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ ηνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/92 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο.

18. ηνπ N. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»

19. ηνπ N. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
20. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»
21. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο
ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15

22. ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο
23. ην Π.Γ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”
24. 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
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25. ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 3400) «Ρύθμιζη ηων ειδικόηεπων θεμάηων
λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίων ςμβάζεων ηος
Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών και Δικηύων »

26. ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο
Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε
ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ

27. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ, εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά παξαπάλσ
2. Σηο Απνθάζεηο
1.

Σηρ με απιθμ. 25/ ππκ. 03/ 24-01-2019 (AΔΑ ΩΟΠ346907Σ-Ζ1Σ) Απόθαζη ηος Διοικηηικού
ςμβοςλίος ηος Νοζοκομείος ζσεηικά με ηην έγκπιζη διενέπγειαρ διαγωνιζμού. Σεσνικών
πποδιαγπαθών, επιηποπήρ διενέπγειαρ και γπαμμαηέων ηος Διαγωνιζμού.

2.

Σην ςπ’ απιθμόν 4846 / 25-02-2019 (ΑΔΑ 6ΤΘ946907Σ-099) Ππάξη ηος Διοικηηή ανηικαηάζηαζηρ
Γπαμμαηέων Διαγωνιζμών

3.

Σο ςπ’ απιθμόν 25/ ππκ. 03/ 24-01-2019 Απόθαζη ηος Δ ηος Νοζοκομείος (AΔΑ ΩΟΠ346907ΣΖ1Σ) (ΑΔΑΜ 19REQ004394481) ωρ Ππωηογενέρ Αίηημα

4.

Toλ Αξηζµφ δηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήµαηνο (ΑΓΑ
6ΜΞΕ46907Σ-Τ1Ξ) (Α∆ΑΜ: 19REQ004415445) σο εγθεθξηκέλν αίηεκα.

5.

Σελ κε αξηζ πξθ 5316./ 04-03-2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο (AΓΑ ΩΚΥΔ46907Σ-Σ50 & ΑΓΑΜ
19PROC004549854) γηα ηελ Τπεξεζία ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο κε βάζε ην ΠΓ 146/2003
(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 98300000-6).

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   ΔΗ

Αλνηθηφ

πλνπηηθφ

Γηαγσληζκφ,

κε

γξαπηέο

ζθξαγηζκέλεο

πξνζθνξέο,

κε

θξηηήξην

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο γηα
ηελ ππεξεζία «Δθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο κε βάζε ην ΠΓ 146/2003
(ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 98300000-6), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (σο Παξάξηεκα Σ΄
ηεο παξνχζεο), ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 45.000,00 επξψ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζε
βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0429 ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
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1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΣΟΠΟ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
22-03-2019
εκέξα

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ

Παξαζθεπή θαη

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ
(Γξαθείν Πξσηνθφιινπ)

ψξα 14.00 κκ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &
ΧΡΑ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
26-03-2019 εκέξα
Σξίηε θαη ψξα
11.00 πκ

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δειαδή 22-03-2019 εκέξα
Παξαζθεπή θαη ψξα 14.00 κκ γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
(Σπρφλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα
είλαη εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξαθνχλ)
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 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΄
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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 - Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν
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

επθξηλψο:

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 ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα 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 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 έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη :
1. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν αληίγξαθα.
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1.4.3.-ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν εηο δηπινχλ, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ».
Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα :
1.4.4-

Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 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 ζπκθέξνληα 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, δηνξζψζεηο. 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.
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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.
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. 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
απνζθξαγηζηνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν, εθπξφζεζκα.
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.

1.7. 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.

9

19PROC004556585 2019-03-04
4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ
νδεγηψλ, εηδηθφηεξα:
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/26-032014) 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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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
- Ολνκαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ ¨Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ¨]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [99221950]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [73300]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Κσλζηαληνπιάθεο Δπάγγεινο] (ηκ. Πξνκεζεηψλ)
- Σειέθσλν: (2821-0-22336)
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [potamida@chaniahospital.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) : [www.chaniahospital.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
ηελ « Δθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο κε βάζε ην ΠΓ 146/2003 (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV
98300000-6).
Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΖΡΔΗΔ]
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:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία

[] Ναη [] Όρη

ζχλαςεο

δεκφζηαο

ζχκβαζεο

απφ

θνηλνχ

κε

1

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

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα

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

ζπκκεηέρνπλ

απφ

θνηλνχ

ζηε

δηαδηθαζία

β) [……]

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

γ) [……]

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
1

ηεο ηξνκνθξαηίαο ·

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 1.
7. Με παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο Νφκνο 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13 -092017)

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:
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Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο

[] Ναη [] Όρη

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε
πξνζψπνπ

1

ην

δηνηθεηηθνχ,

νπνίν

είλαη

δηεπζπληηθνχ

ή

κέινο

ηνπ

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;
Εάλ

ε

ζρεηηθή

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή
θνξέαο

έθδνζεο,

ζηνηρεία

επαθξηβή

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

1

θνηλσληθήο 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

Απάληεζε:

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ
1

δηθαίνπ ;
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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

Έρεη

δηαπξάμεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

ζνβαξφ

επαγγεικαηηθφ

[] Ναη [] Όρη

1

παξάπησκα ;
Έρεη

ζπλάςεη

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

ζπκθσλίεο

κε

άιινπο

[] Ναη [] Όρη

νηθνλνκηθνχο 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

[] Ναη [] Όρη

απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή
έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
1

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ;

[...................
…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηα

1

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
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, απνδεκηψζεηο 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 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;
Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Α: Καηαιιειφηεηα
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
1)

Ο

Απάληεζε

νηθνλνκηθφο

εγγεγξακκέλνο

θνξέαο
ζηα

είλαη

[…]

ζρεηηθά

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα

Β: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
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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 ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα

δείγκαηα,

θσηνγξαθίεο

ησλ

πεξηγξαθέο

πξντφλησλ

[] Ναη [] Όρη

ή

πνπ

ζα

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη

απφ

πηζηνπνηεηηθά

γλεζηφηεηαο·
[] Ναη [] Όρη
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί

ν

νηθνλνκηθφο

θνξέαο

λα

[] Ναη [] Όρη

πξνζθνκίζεη ηα 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

δηαθήξπμε

νπνία
ή

νξίδνληαη

ζηελ

ζηε

πξφζθιεζε

ζρεηηθή
ή

ζηα

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ

φρη,

αλαθέξεηε

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

εμεγήζηε
πνηα

ηνπο

ιφγνπο

άιια απνδεηθηηθά

θαη
κέζα

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
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.
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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 :Σν ΣΔΤΓ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ
www.eaadhsy.gr θαη www.hsppa.gr.
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1.8. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
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 ηα
νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 103
ηνπ Ν.4412/2016 ζε δχν αληίγξαθα:
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.
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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 / παξ. 2, ή Έλνξθε Βεβαίσζε πεξί κε
παξάβαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (ΑΓΑ 6ΓΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΦ).
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ

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.

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ

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 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

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. Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
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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. Μαηαίσζε: Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή
ηκεκάησλ

ηνπ

δηαγσληζκνχ

ρσξίο

ππνρξέσζε

θαηαβνιήο

απνδεκίσζεο,

κε

εηδηθψο

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
ν

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

ν

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 Γηαγσληζκφ ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα
Γηαγσληζκφ.
3.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-82016.)
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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.
-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- 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 Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν
λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
4.3 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, 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 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 -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 1 έηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο.
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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 ΥΑΝΗΩΝ ¨Ο

ΑΓ.ΓΔΩΡΓΗΟ¨.

7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ωο 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
-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. 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
χκθσλα κε ην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 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 θ.ι.π απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
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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 .
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο
Καηάζηεκα
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο ΣΚ fax)

Ζκεξνκελία έθδνζεο

………..ΔΤΡΩ ……………….

Πξνο
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ
„‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ…….. ΔΤΡΩ……..
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 ΔΤΡΩ……………..
πεξηνξίδεηαη

ε

ππνρξέσζή

(θαη νινγξάθσο) …….……………..ζην νπνίν θαη κφλν
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
……….ΔΤΡΩ 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 (3) 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 ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ , δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο
ηεο ζηελ Σξάπεδα, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με).
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Βεβαηνχηαη 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 –ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Α.

ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 94064/1.10.2012 εγθχθιην ηνπ ΤΤΚΑ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη θαη νη
αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ην Ννζνθνκείν καο, είλαη νη εμήο:

Α/Α
1
2

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ

ΔΠΗΓΗΩΚΩΜΔΝΟΗ ΣΟΥΟΗ

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΩΝ

χληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο
2018
Δθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο

Έσο 30/6/2019
Απφ 1/1/2018

Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο
ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Ννζνθνκείσλ

3

πκθσλεκέλα ηζνδχγηα

Γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή πεξίνδν ν ζηφρνο απηφο ζα

θάζε κήλα εληφο 5

έρεη επηηεπρηεί απφ φιεο ηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο

εκεξψλ απφ ην θιείζηκν

έσο ηελ αλαθεξφκελε εκεξνκελία. Απφ ηελ επφκελε

ηνπ κήλα αλαθνξάο σο

νηθνλνκηθή

ην ηέινο ηνπ ζπκβαηηθνχ

ρξήζε

νη

νηθνλνκηθέο

ζπλαιιαγέο

νξηζηηθνπνηνχληαη ζην ηέινο θάζε κήλα ή ην αξγφηεξν

ρξφλνπ

εληφο 5 εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα.
4

Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο γηα ην έηνο 2018
Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ

5

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο.
Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα
ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά ηκήκα θαη ηελ

6

πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή
ελαζρφιεζε ηνπ κε ην αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε
εκπεηξίαο.
Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ

7

νηθνλνκηθψλ

δεδνκέλσλ

π.ρ.

ρξεζηκνπνίεζε

αξηζκνδεηθηψλ, ψζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη
νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ
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ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Β.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Σν ππφ πξνθήξπμε έξγν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:
Σελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003
α) Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ
ινγηζηηθνχ, ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο
απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο
απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
πιήξε εθαξκνγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο
απνηεινχλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ.
β) Σελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο –
Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ
επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί.
γ) Tελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003
θαζψο θαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο
δ) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην
ζη) Σελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Αλαιπηηθφηεξα:
1. Δηήζηα απνγξαθή ήηνη:
I. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ
II. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ-ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
III. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
IV. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη
ησλ ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη απαηηνχληαη γηα ηελ
ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ.
V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί
απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ
θαηαρσξεζεί.
2. Τπνινγηζκφο θαη έιεγρνο φισλ ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ φπσο:
I. πκθσλία Δζφδσλ- Δμφδσλ
II. πκθσλία Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ
III. πκθσλία Σακείνπ
IV. πκθσλία νθεηιεηψλ
V. πκθσλία απαηηήζεσλ
3. Φπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ θαηά πνζφηεηα θαη αμία
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4. Δπίβιεςε θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ
αθνξνχλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκφζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ Αλαιπηηθή
Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ήηνη:
I. πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο

σο

πξνο

ην

ηκήκα

ησλ

ινγαξηαζκψλ

πξνζδηνξηζκνχ

ηνπ

νξγαληθνχ

απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο.
II. Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ αμηφπηζηε, απνηειεζκαηηθή
ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδφκελσλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο
Λνγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003.
III. Καηαρψξεζε θαη παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ αλαιψζεσλ απνζεκάησλ απφ ηα δηάθνξα
ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο.
IV. Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ κέζσ ηεο
«εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ».
V. Παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζηηθψλ
εγγξαθψλ θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη
παξέκβαζε απηνχ, φπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζχλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ-βειηηψζεσλ
VI. χληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ ζην ηέινο θάζε κήλα.
VII. Ζ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε βάζε ην
εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
«Δπηζηεκνληθφο ζρεδηαζκφο – πληνληζκφο θαη ππνζηήξημε ΤΤΚΑ θαη ΤΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε
θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο»
5. Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ
ρξήζεο, Ηζνινγηζκνχ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζχληαμε Δθζέζεσο
Γηαρείξηζεο έηνπο 2018 θαη ζηελ ππνβνιή απηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαζψο θαη ζηε
δεκνζίεπζε ζην Φ.Δ.Κ.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη πίλαθεο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ
ηζνινγηζκνχ θαη νξηζκέλσλ άιισλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο.
ε πξνζάξηεκα ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ εκθαλίδνληαη επεμεγεκαηηθέο θαη άιιεο
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ
αλαγθαία πιήξε ελεκέξσζε ηνπο.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο:

1. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.100 ηνπ Π.Γ.
146/03.
2. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο
παξ. 4.1.200 ηνπ Π.Γ. 146/03.
3. Ο πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο παξ. 4.1.300 ηνπ
Π.Γ. 146/03.
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4. Ζ θαηάζηαζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γεληθήο εθκεηαιιεχζεσο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο
παξ. 4.1.400 ηνπ Π.Γ. 146/03.
5. Σν Πξνζάξηεκα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο είλαη απαξαίηεην
ζπκπιήξσκα ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ, κε ην νπνίν δίλνληαη δηάθνξεο
πξφζζεηεο ή επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο, θαηαξηίδεηαη δε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 4.1.501 ηνπ Π.Γ. 146/03.
6. Δθαξκνγή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) γηα ην έηνο 2018
Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή είλαη νη εμήο:
ΓΔΝΗΚΑ:
Ζ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο 2018 κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά
Πξφηππα, κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαξηηζζέλησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 146/2003 θαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηα Γ.Λ.Π.
Δηδηθφηεξα:
α. ΚΑΣΑΣΑΖ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο)
χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. Νν 1 ν Ηζνινγηζκφο ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
αθήλεηα κε ζθνπφ λα είλαη θαηαλνεηφο απφ ηνπο ρξήζηεο
πλάθεηα γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ
Αμηνπηζηία &
πγθξηζηκφηεηα, λα θαηαξηίδεηαη δειαδή κε ηνλ ίδην ηξφπν έηζη ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκνο απφ
ηνπο ρξήζηεο.
Ζ δηάξζξσζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
Πνζά ζε €
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Κιεηφκ. ρξήζε

Πξνεγ. ρξήζε

0,00

0,00

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία
Δλεξγεηηθνχ
Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
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Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο
Απαηηήζεηο
Λνηπέο Απαηηήζεηο
Λνηπά Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία
Δλεξγεηηθνχ
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε
αμία κέζσ απνηειεζκάησλ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

χλνιν Δλεξγεηηθνχ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ίδηα Κεθάιαηα
Κεθάιαην
Λνηπά Απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ
χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο απφ
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
χλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ
Τπνρξεψζεσλ
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο απφ
Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
χλνιν Βξαρππξνζέζκσλ
Τπνρξεψζεσλ
χλνιν Τπνρξεψζεσλ
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χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη
Τπνρξεψζεσλ

0,00

0,00

0,00

0,00

β. ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ
(Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο)
χκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. Νν 1 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα θνλδχιηα:
Έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Κέξδε ή Εεκίεο πξν θφξσλ, πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ, ή ην
δηαθαλνληζκφ ππνρξεψζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζε δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο.
Φφξνη εηζνδήκαηνο – Έμνδα
Κέξδνο ή Εεκία σο απνηέιεζκα αιγεβξηθνχ αζξνίζκαηνο εζφδσλ θαη εμφδσλ.
Ζ δηάξζξσζε ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή:

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Πνζά ζε €
Κιεηφκελε ρξήζε
Έζνδα απφ πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο
Δπηρνξεγήζεηο
Λνηπά Έζνδα
Κφζηνο
Μηθηφ Απνηέιεζκα

0,00

Μείνλ:
Έμνδα Γεκφζησλ ρέζεσλ
Έμνδα Γηνίθεζεο
Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Απνηέιεζκα Υξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά Έμνδα
Λνηπά Υξεκαηννηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα
Απνηέιεζκα Υξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
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απνηειεζκάησλ
Απνηέιεζκα Υξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
Πιεφλαζκα (Έιιεηκκα) Πεξηφδνπ

0,00

γ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. Νν 1 νη ηακεηαθέο ξνέο ηαμηλνκνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε ηξεηο
επηκέξνπο θαηεγνξίεο:
Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Σακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Με ηελ δηάξζξσζε φπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά, ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Σακεηαθέο Ρνέο απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Πιεφλαζκα (Έιιεηκκα) Υξήζεσο απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο

Υ

Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

Υ

Πξνβιέςεηο

Υ

Μείσζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο

Υ

Αχμεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη δαλεηζκφ

Υ

Μείσζε ζηνπο πξνκεζεπηέο/δαλεηζκφ

(Υ)

Αχμεζε ζηα απνζέκαηα & απαηηήζεηο

(Υ)

Καζαξέο Δηζπξάμεηο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Υ

Σακεηαθέο Ρνέο απφ Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε παγίσλ θαη επελδχζεσλ

Υ

Πιεξσκέο γηα αγνξά παγίσλ θαη επελδχζεσλ

(Υ)

Καζαξέο πιεξσκέο γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

(Υ)

Σακεηαθέο Ρνέο απφ Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία

Υ

Πιεξσκέο γηα δάλεηα θαη παξεκθεξή εξγαιεία

(Υ)

Πιεξσκέο απφ ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

(Υ)

Καζαξέο πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

(Υ)

Καζαξή κεηαβνιή ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα

Υ

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα αξρήο πεξηφδνπ

Υ

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα ηέινπο πεξηφδνπ

Υ

δ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
χκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. Νν 1 νη ζπλήζεηο ινγαξηαζκνί ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
είλαη:
Σν Κεθάιαην
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Λνγαξηαζκνί πάζεο θχζεσο απνζεκαηηθψλ
Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο Παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ
Με ηελ δηάξζξσζε φπσο απηή εκθαλίδεηαη ελδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
Πνζά ζε €

Μεηνρηθφ

Δπηρνξεγήζεηο

Λνηπά

Απνηειέζκαηα

θεθάιαην

επελδχζεσλ

απνζεκαηηθά

εηο λένλ

χλνιν

Τπφινηπα θαηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ θι.
ρξήζεο, ζχκθσλα
κε ηηο
πξνεγνχκελεο
ινγηζηηθέο αξρέο

0,00

Πξνζαξκνγέο
κεηάβαζεο ζηα
ΓΠΥΠ

0,00

0,00

Αλακνξθσκέλα
ππφινηπα θαηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ θι.
ρξήζεο, ζχκθσλα
κε ηα ΓΠΥΠ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεηαβνιή ηδίσλ
Κεθαιαίσλ γηα ηελ
πεξίνδν 01/01 31/12/ θι. ρξήζεο
Καζαξφ εηζφδεκα
θαηαρσξεκέλν απ'
επζείαο ζηε θαζαξή
ζέζε

0,00

Καζαξά
Απνηειέζκαηα
Πεξηφδνπ 01/0131/12/ θι. ρξήζεο

0,00

0,00

πλνιηθφ
Αλαγλσξηδφκελν
Κέξδνο/δεκηά
Πεξηφδνπ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Τπφινηπν ησλ
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
θαηά ηελ 31ε
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Γεθεκβξίνπ θι.
ρξήζεο
Τπφινηπα θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ θι.
ρξήζεο, ζχκθσλα
κε ηηο
πξνεγνχκελεο
ινγηζηηθέο αξρέο

0,00

Πξνζαξκνγέο
κεηάβαζεο ζηα
ΓΠΥΠ

0,00

Αλακνξθσκέλα
ππφινηπα θαηά ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ θι.
ρξήζεο, ζχκθσλα
κε ηα ΓΠΥΠ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ε. ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΠΟΤ ΤΝΟΓΔΤΟΤΝ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
(Γλσζηνπνηήζεηο)
ηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο απφ ηα πξφηππα
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη ζηελ φςε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ
πξναλαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ επεμεγεκαηηθψλ ζεκεηψζεσλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο:
Γήισζε ζπκκφξθσζεο κε φια ηα ηζρχνληα πξφηππα
Πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ εθαξκνζζεί
Δπεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο φςεηο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ
Άιιεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ:
Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη κε αλαγλσξηζκέλεο ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο
Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο γλσζηνπνηήζεηο φπσο ηνπο ζηφρνπο ηεο κνλάδαο κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηε
δηαρείξηζε θηλδχλνπ (ΓΛΠ 32)
Οη Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο θαη Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο παξέρνπλ φιεο ηηο επηπιένλ
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
Οη ζεκεηψζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα:
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παξνπζηάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο ινγηζηηθέο
πνιηηηθέο πνπ επηιέρζεθαλ θαη εθαξκφζζεθαλ γηα ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ή γεγνλφηα
γλσζηνπνηνχλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη θαη δελ παξνπζηάδνληαη ζε θακία άιιε
θαηάζηαζε δίδνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ παξνπζηάδνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο αιιά είλαη
απαξαίηεηεο γηα κία εχινγε παξνπζίαζε.
η. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ
Ζ θαηάξηηζε ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003, κε βάζε ηα
ηζρχνληα γηα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.
Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, πξνυπνζέηεη φηη ζα εκθαλίδεηαη θαη κία
ηνπιάρηζηνλ ζπγθξίζηκε ρξήζε.
ε επίπεδν εγγξαθψλ, ζα γίλνπλ φπνπ απαηηείηαη, νξηζκέλεο αλαδηαηάμεηο ζην Ηζνδχγην κε βάζε
ην Κιαδηθφ ρέδην θαη ζηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ νη εγγξαθέο κεηαηξνπήο.
Ζ επφκελε ρξήζε, πξνυπνζέηεη έλα «θιεηζκέλν» ηζνδχγην Ηζνινγηζκνχ γηα φιε ηε ρξήζε θαη έλα
«αλνηθηφ» ηζνδχγην απνηειεζκάησλ.
Γίλνληαη επίζεο εγγξαθέο αλαδηάηαμεο ηνπ Ηζνδπγίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα νη εγγξαθέο
αλακφξθσζεο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε.
ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη κεηαθνξά, ησλ εγγξαθψλ κεηαηξνπήο πνπ έγηλαλ ζηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο.
Δπηπξνζζέησο αλαθέξνπκε φηη ζηε ακέζσο επφκελε ρξήζε, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα
δηαδηθαζία, αιιά νη εγγξαθέο πνπ ζα κεηαθεξζνχλ απφ ην παξειζφλ, αθνξνχλ φιεο ηηο
εγγξαθέο πνπ επέδξαζαλ ζε ινγαξηαζκνχο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, απφ ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο,
κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο πνπ κεηαηξέπεηαη.
7. Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο.
8. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά
ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην
αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο.
9. Ζ εθκάζεζε ζηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε
αξηζκνδεηθηψλ, ψζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πνξεία ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Θα ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε ηεο επζχλεο ησλ ελ ιφγσ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζηηο ζπκβάζεηο
αλάζεζήο ηνπο, νη νπνίεο ζα ειέγρνληαη απφ πιεπξάο δηνίθεζεο.
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Γ.

ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ρψξν ησλ Ννζνθνκείσλ
είλαη κηα δηαδηθαζία κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ ππφθεηηαη ζε πξφζθαηεο θείκελεο δηαηάμεηο
θαη

λφκνπο,

πνπ

πηζαλφλ

λα

πξνυπνζέηνπλ

θαη

πεξαηηέξσ

ελέξγεηεο

πέξαλ

ησλ

πξναλαθεξνκέλσλ, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν.
Οη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ θαη΄ ειάρηζηνλ δεζκεπηηθέο γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, ζεσξψληαο φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ εκπεηξία
γηα ηελ νινθιήξσζε νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηεο εξγαζίαο (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ), πνπ
απηέο ζα θξίλνπλ σο απαξαίηεηε-ππνρξεσηηθή κε ζθνπφ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ
θείκελε Ννκνζεζία.
Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία (πιελ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ) ζεσξνχλ
ππνρξεσηηθή γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ φζσλ νξίδεη ε λνκνζεζία γηα ηελ ηήξεζε ηνπ
δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αξθεί ε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπο λα κελ
ππεξβαίλεη ην Πξνυπνινγηζκφ (π.ρ. ζπκπιήξσζε πηλάθσλ BI, δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφ
Γ.Λ.Κ., θιπ).
ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζεκαλζνχλ επηπξφζζεηεο (ππνρξεσηηθέο) εξγαζίεο ζηελ πξνζθνξά
ηνπ κεηνδφηε, ηφηε ξεηά ζα ζεσξείηαη απνδεθηφ, φηη ν κεηνδφηεο ζα νινθιεξψζεη νηαδήπνηε
επηπξφζζεηε εξγαζία πνπ ηπρφλ ζεσξεζεί ππνρξεσηηθή γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ρσξίο λα έρεη αμίσζε
θακίαο επηπξφζζεηεο ακνηβήο.
Λφγσ ηεο ζεκαζίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο, ηεο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηέινπο ρξήζεο θαη ηελ κεληαίαο νξηζηηθνπνίεζεο ησλ ηζνδπγίσλ, νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα
έρνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζεκαληηθή
εκπεηξία ζε δεηήκαηα φπσο:


Ζ εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζε Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά
δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ή ζε Αλψλπκεο εηαηξείεο ή ζε Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλε.
Καηά ηελ επηινγή, ζα ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ, ζε
εθαξκνγή Π.Γ. 146/2003, ελψ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζε
εθαξκνγή ησλ Π.Γ. 205/1998 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Π.Γ.
315/1999 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ Ο.Σ.Α.).



Ζ εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε έξγσλ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζε
κεγάιεο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο κε βάζεη ην Π.Γ. 146/03 θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο
OR-CO



Ζ ζχληαμε Ηζνινγηζκψλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε Γεκφζηεο Μνλάδεο
Τγείαο κε βάζεη ην Π.Γ. 146/03



Ζ ζχληαμε Ηζνινγηζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο
ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. Τπνβνιή ηνπιάρηζηνλ δχν (2) νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζπληαγκέλεο κε ηα Γ.Π.Υ.Π. ζε Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο.
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Ζ δπλαηφηεηα πιήξνπο αμηνπνίεζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί ζην Ννζνθνκείν ζηα πιαίζηα ηνπ ΟΠ ηεο 7

εο

ΤΠΔ Κξήηεο

κε ηελ εθαξκνγή OR-CO. Ζ γλψζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη κε
ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ άιινλ θνξέα πγείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ίδην
κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα.


Ζ εθπαίδεπζε ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο ζε ζέκαηα
Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/03.



Γηαζέηνπλ Άδεηα Λεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Παξνρήο Λνγηζηηθψλ-θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ
απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, βάζε ηνπ Ν. 2515/97 θαη Π.Γ. 340/98 γηα
ηα δηαγσληδφκελα λνκηθά πξφζσπα.



Γηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
πνηφηεηαο ζχµθσλα µε ην δηεζλέο πξφηππν EN ISO 9001 ζην αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο
θαη πξφηππν ISO 27001 γηα ηελ δηαρείξηζε αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ.

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζε επηηπρή εθηέιεζε πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ έξγσλ ζε
Ννζνθνκεία ίδηνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο απφ ην Γ.Ν. Υαλίσλ γεγνλφο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη
κε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά φπσο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αληίγξαθα ζπκβάζεσλ, αληίγξαθα
Ηζνινγηζκψλ θ.ι.π.
Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα δηαζέηνπλ ηα παξαπάλσ πξνζφληα ζα απνθιείνληαη.
Οη Δλψζεηο επηρεηξήζεσλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ
ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. ε
πεξίπησζε επηινγήο απηψλ δχλαηαη λα ππνρξεσζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή λα ζπζηήζνπλ
θνηλνπξαμία ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν.
Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ κηαο επηρείξεζεο ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ) θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή
ζπλεξγαζίαο.
ε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ππνβάιινληαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Φάθεινο ηνηρείσλ Σερληθήο Πξνζθνξάο
Σν πεξηερφκελν ηνπ Φαθέινπ απηνχ, πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο ινγηζηηθψλ-θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ απφ ην
Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο, βάζε ηνπ Ν. 2515/97 θαη Π.Γ. 340/98 γηα ηα
δηαγσληδφκελα λνκηθά πξφζσπα.
2. Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ – Ηζηνξηθφ δξαζηεξηφηεηαο
3. Σίηινπο ζπνπδψλ (πηπρία θιπ) φισλ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηελ νκάδα έξγνπ
4. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο γεληθήο εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. Τπνβνιή Ηζνινγηζκψλ
Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο ειεγκέλσλ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο
5. πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγσλ παξνρήο νκνεηδψλ ππεξεζηψλ ζε Γεκφζηεο Μνλάδεο
Τγείαο, ζηα νπνία έρεη ζπκκεηάζρεη ν δηαγσληδφκελνο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ
ηξηψλ εηψλ (2015 - 2016 – 2017). πγθεθξηκέλα δεηείηαη θαηάινγνο κε ζπλνπηηθή
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πεξηγξαθή έξγσλ πνπ αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ν Πξνζθέξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ.
ε θάζε έξγν λα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:
I. Πειάηεο θαη ρξνλνινγία αλάιεςεο ηνπ έξγνπ
II. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
III. Γηάξθεηα θαη πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ
IV. Ρφινο ηνπ πξνζθέξνληνο (π.ρ. θχξηνο ζπκβαιιφκελνο ή ππεξγνιάβνο, εηδηθφ
αληηθείκελν ζπκκεηνρήο)
V. Άιινη ζπκκεηέρνληεο
VI. Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο
6. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπιάρηζηνλ δχν έξγσλ ζε Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο πνπ αλέιαβε
ν πξνζθέξσλ γηα ηελ παξαθάησ πεξίπησζε:


Δθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο, κε πιήξε ηήξεζε θαη ησλ ηξηψλ
ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Π.Γ. 146/2003
(θχθισκα

Γεληθήο

Λνγηζηηθήο,

θχθισκα

Αλαιπηηθήο

Λνγηζηηθήο,

θχθισκα

Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο) ζε κεραλνγξαθεκέλν πεξηβάιινλ πνπ ιεηηνπξγεί κε
εθαξκνγή OR-CO
Ζ πεξηγξαθή ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππάξρνληα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ήηνη, ζπκβάζεηο,
ή βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο πηζηνπνηεηηθά ζπληαζζφκελα απφ ηηο αξρέο απηέο.
7. Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο εθ κέξνπο
ηνπ αλαδφρνπ
8. Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ θαη ππνβνιή ζρεηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
9. Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα εθαξκφζεη εάλ αλαδεηρζεί σο
αλάδνρνο κε νλνκαζηηθή αλαθνξά ηνπ ππεπζχλνπ έξγνπ, ησλ ζηειερψλ θαη ησλ
ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Τπνβάιινληαη
ζρεηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ.
Γ.

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΔΩ

Σν έξγν ζα δηαξθέζεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη 1 έηνο ..

Δ.

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ

Ζ ζχλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ
ΚΤΑ 620086/ΔΓΓΔΚΟ 1992/08 (ΦΔΚ 2657/β/30-12-2008) γηα ην ΓΝ Υαλίσλ είλαη ε παξαθάησ:


Έλαο (1) Λνγηζηήο-Φνξνηέρλεο κε άδεηα Α’ Σάμεσο σο Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο
Έξγνπ.



Ωο εκπεηξία λνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο
ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη
εηδηθφηεξα ε ππνγξαθή απ’ απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ηα ηειεπηαία
ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην
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πξφζσπν γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα
αληηθαηαζηαζεί εληφο δέθα εκεξψλ

απφ άιιν πξφζσπν πνπ λα θαηέρεη ηα

πξνζφληα πνπ απαηηεί ην εδάθην α ηεο παξ.3 απηήο ηεο ΚΤΑ 620086


Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ , λα είλαη
θάηνρνο άδεηαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Α΄ ηάμεσο. Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ
ζα πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλαδφρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη
αδείαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Β ΄ ηάμεσο. Δπηπιένλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ
αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη
Υξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή
Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΑΔΗ ή ΣΔΗ.



Γπν (2) Λνγηζηέο – Φνξνηέρλεο κε άδεηα Β’ Σάμεσο πηπρηνχρνη Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η



Έλαο (1) Αλαιπηήο – Πξνγξακκαηηζηήο, πηπρηνχρνο Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η κε απνδεδεηγκέλε
3εηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ είηε ησλ ΠΓ
146/03, 205/98, 315/99 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ζρέδην ησλ ΟΣΑ). Απαηηείηαη ε
θαηάζεζε πίλαθα εκπεηξίαο ζε εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ είηε ησλ ΠΓ
146/03, 205/98, 315/99 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ζρέδην ησλ ΟΣΑ). Ο παξαπάλσ
πίλαθαο ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
Γεκφζηνπο ή Ηδησηηθνχο Φνξείο αλάζεζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία θαη πηζηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπ Αλαιπηή – Πξνγξακκαηηζηή.

η.

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Ζ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Έδξα ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο ζα κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζηελ έδξα ηνπ Αλαδφρνπ, ή φπνπ δεηεζεί
εθφζνλ ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ.
Ε.

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ

Ζ πξνυπνινγηδφκελε ζπλνιηθή αμία ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε 45.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΠΑ.
Ζ.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.
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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„‟

Υαληά, ζήκεξα …………………………….. ζην Σκήκα πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ», νη ππνγεγξακκέλνη α) ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΗΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ» πνπ εδξεχεη ζηα Υαληά κε Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ΓΟΤ Υαλίσλ, φπσο
εθπξνζσπείηαη

λφκηκα

γηα

ηελ

ππνγξαθή

ηεο

παξνχζαο

απφ

ηνλ

Γηνηθεηή

θ.

……………………………………. ……………………….,…………………θαινχκελν παξαθάησ ην
Ννζνθνκείν β) κπνξεί λα είλαη θαη θπζηθφ πξφζσπν,

Γ/λζε: …………………….. ηει.

…………….., Φ.Α.Υ. …………… κε Α.Φ.Μ: ………………… Γ.Ο.Τ:…………… θαινχκελε (ή
θαινχκελνο) παξαθάησ ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαη, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρηεθαλ ηα εμήο :
Με ηελ κε αξηζ. ………../…-..2016 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 …../…../2016 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Γ/μεο κε αξηζ.
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……./…-….-2016 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.

ΑΡΘΡΟ 1
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.

ΑΡΘΡΟ 2
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 3
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα έηνο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 4
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.
Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην
άξζξν ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016.

40

19PROC004556585 2019-03-04
41

ΑΡΘΡΟ 5
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 6
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 ΥΑΝΗΩΝ απφ ηε κε
εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 7
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 8
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.

Άξζξν 9
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ
πηζηή θαη απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 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.
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.
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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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