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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 17Π / 2019
ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γζα ηδκ πνμιήεεζα «ΤΡΗΓΓΧΝ» (CPV 33141310-6) –Syringes , ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ
μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά κφλν βάζεη ηηκήο αλά είδνο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 50.102,02 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Ακμζηηυξ οκμπηζηυξ Γζαβςκζζιυξ ιε βναπηέξ ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

03-09-2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 κκ

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ
(Κσδηθφο ΝUTS: GR434)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΜΔ ΦΠΑ

50.102,02 επξψ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY
ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

40.518,30 επξψ
ΤΡΗΓΓΔ (CPV 33141310-6)
(Χο παξαθάησ πίλαθαο θαη Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ)
Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ Ν.Π.Γ.Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
(ζηδκ μπμία οπάνπεζ πθήνδξ, άιεζδ

www.chaniahospital.gr

ηαζ δςνεάκ πνυζααζδ ζηα έββναθα
ηδξ φιααζδξ)
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ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ
ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΤΠΟ

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ

Σμκ πνμτπμθμβζζιυ ημο μζημκμιζημφ έημοξ 2019 ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υακίςκ –

ΒΑΡΤΝΔΗ

ΚΑΔ 1311

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΔΜΑΥΗΟ

ΓΔΗΓΜΑ

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΟΟΣΖΣΑ

Χο παξαθάησ πίλαθαο θαη Παξάξηεκα Σ΄ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε (1) έλα έηνο

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ
ΔΗΓΧΝ
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

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

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα ΤΡΗΓΓΧΝ (CPV 33141310-6) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αλά
είδνο.
Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζηνλ θνξέα γηα ηελ πιήξε πνζφηεηα αλά είδνο ζε φζα
είδε επηζπκνχλ.

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ „‟Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ„‟ έρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1.1 Σμ Ν. 2286/95 «Πνμιήεεζεξ ημο δδιυζζμο ημιέα ηαζ νοειίζεζξ ζοκαθχκ εειάηςκ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-2-1995).
1.2 Σμκ Ν.3329/2005 «Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» ηαζ ημ Ν.3527/9-2-07
«Κφνςζδ ζοιαάζεςκ οπέν κμιζηχκ πνμζχπςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ
Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» υπςξ ακαπνμζανιυζηδηε ιε ημκ 3527/07 η.Α’
1.3 Σμ Ν. 3580/2007 «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ
άθθεξ δζαηάλεζξ» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007)
1.4 Σμ Ν. 2955/2001 «Πνμιήεεζεξ Νμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ ηςκ Πε..Τ. ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (Φ.Δ.Κ. Α΄
256/2-11-2001).
1.5 Tδκ ιε αν. 35130/739 απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Οζημκμιζηχκ (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 η. Β’) πενί αφλδζδξ ηςκ
πνδιαηζηχκ πμζχκ ημο Ν. 2362/95 πενί αφλδζδξ ηςκ πνδιαηζηχκ πμζχκ ημο Ν. 2362/95, άνενμ 83, παν. 1
1.6 Σμ Π.Γ. 80/5-8-2016 «Ακάθδρδ οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Γζαηάηηεξ»
1.7 Σμο Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γζανενςηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζφζηδια οβείαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ».
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1.8 ημο Ν.4472 2017 (ΦΔΚ 74/Α/19-5-2017) πενί ίδνοζδξ ηδξ Δ.Κ.Α.Π.Τ βζα ηδκ ηεκηνζημπμίδζδ πνμιδεεζχκ ηςκ
επμπηεομιέκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ θμνέςκ υπςξ αοηυξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί ηαζ ζζπφεζ
1.9 Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/8-8-2016) Γδιυζζεξ οιαάζεζξ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ Τπδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ
Οδδβίεξ 2014/24/ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ) υπςξ ζζπφεζ ιε ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο.
2. Σηο Απνθάζεηο
2.1 Σμο οπ’ ανζει. πνςη. 4747/20-09-2016 έββναθμ ηδξ Δπζηνμπήξ Πνμιδεεζχκ Τβείαξ ακαθμνζηά ιε Πνμιήεεζεξ απυ
ημοξ θμνείξ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 9 ημο Ν.3580/2007 ηαη’ εθανιμβή ημο Ν.4412/2016- ηαη’ ελαίνεζδ πνμζθοβή
ζηδ δζαδζηαζία ηδξ απεοεείαξ ακάεεζδξ.
2.2 Σμο οπ’ ανζει. πνςη. 4963/05-10-2016 έββναθμ ηδξ Δπζηνμπήξ Πνμιδεεζχκ Τβείαξ
ακαθμνζηά ιε Πνμιήεεζεξ απυ ημοξ θμνείξ ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 9 ημο Ν.3580/2007 – Καεμνζζιυξ ΚΑΑ.
2.3 Σδξ οπ’ ανζει. 7/πξθ 23/18-07-2019 (ΑΓΑ 6ΗΞΥ46907Σ-ΜΗΔ) Απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ημο
Νμζμημιείμο ζπεηζηά ιε ηδκ έβηνζζδ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ
2.4 Σμ οπ’ ανζει. πνςη. 16540/31-07-2019 πνςημβεκέξ αίηδια (ΑΓΑΜ:19REQ005391778)
2.5 Σδξ οπ΄ανζει. 1316 / 07-08-2019 (ΑΓΑ: Χ8ΜΠ46907Σ-40Γ ηαζ ΑΓΑΜ: 19REQ005405671) απυθαζδ Γέζιεοζδξ.
2.6 Σζξ Τπδνεζζαηέξ Ακάβηεξ
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Γδιυζζμ Ακμζηηυ οκμπηζηυ Γζαβςκζζιυ, ιε βναπηέξ ζθναβζζιέκεξ πνμζθμνέξ, ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο βζα ηδκ πνμιήεεζα πξηγγψλ (CPV 33141310-6),
ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ (ςξ Πανάνηδια Σ΄ ηδξ πανμφζδξ), ζοκμθζηήξ πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ
50.102,02 επξψ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζε αάνμξ ημο ΚΑΔ 1311 ημο ηαηηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ 2019 ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο
Υακίςκ.
1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΣΟΠΟ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ
(Γναθείμ Πνςημηυθθμο)

02-09-2019

Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ

εκέξα Γεπηέξα θαη

(Γναθείμ Πνμιδεεζχκ)

ψξα 14:00 κκ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ &
ΧΡΑ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
03-09-2019
εκέξα Σξίηε θαη
ψξα 12:00 κκ

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα δειαδή 02-09-2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00 κκ
ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ.
(Σπρφλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα είλαη εθπξφζεζκεο θαη ζα
επηζηξαθνχλ)
Ζ απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ βίκεηαζ Γδιυζζα απυ επζηνμπή, δ μπμία έπεζ μνζζηεί βζα ημ ζημπυ αοηυ.
2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:
φιθςκα ιε ημ αν. 25 ημο Ν. 4412/20156, οπμρήθζμζ ή πνμζθένμκηεξ ( θοζζηά ηαζ κμιζηά πνυζςπα) ηαζ, ζε πενίπηςζδ
εκχζεςκ, ηα ιέθδ αοηχκ ιπμνμφκ κα είκαζ θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα εβηαηεζηδιέκα ζε:
α) ζε ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ,
α) ζε ηνάημξ-ιέθμξ ημο Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο (Δ.Ο.Υ.),
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β) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ Γ, ζημ ααειυ πμο δ οπυ ακάεεζδ δδιυζζα ζφιααζδ
ηαθφπηεηαζ απυ ηα Πανανηήιαηα 1, 2, 4 ηαζ 5 ηαζ ηζξ βεκζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο ζπεηζημφ ιε ηδκ Έκςζδ Πνμζανηήιαημξ I ηδξ
ςξ άκς οιθςκίαξ, ηαεχξ ηαζ
δ) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ ειπίπημοκ ζηδκ πενίπηςζδ β' ηδξ πανμφζαξ παναβνάθμο ηαζ έπμοκ ζοκάρεζ δζιενείξ ή
πμθοιενείξ ζοιθςκίεξ ιε ηδκ Έκςζδ ζε εέιαηα δζαδζηαζζχκ ακάεεζδξ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ.
Οζ εκχζεζξ ηαζ μζ ημζκμπναλίεξ δεκ οπμπνεμφκηαζ κα θαιαάκμοκ μνζζιέκδ κμιζηή ιμνθή πνμηεζιέκμο κα οπμαάθμοκ ηδκ
πνμζθμνά. Ζ επζθεβείζα έκςζδ ή ημζκμπναλία οπμπνεμφηαζ κα πνάλεζ ημφημ εάκ ηαηαηονςεεί ζε αοηή δ ζφιααζδ εθ
υζμκ δ θήρδ μνζζιέκδξ κμιζηήξ ιμνθήξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ ζηακμπμζδηζηή εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ.
3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ 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΄

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 121 ηνπ Ν.4412/2016.
6- Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία.

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΜΖΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΗΓΖ
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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 ΓΤΟ αληίγξαθα.
1.2.1 Ο πνυκμξ ζζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαζ ηνζαηυζζεξ ελήκηα πέκηε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πνμζιεηνμφιεκεξ
απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ διέναξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ.
1.2.2. Πνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενμιέκμο απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ.
1.2.3. Ζ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ εββνάθςξ, εθυζμκ ημφημ γδηδεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή, πνζκ
ηδ θήλδ ηδξ, ηαη΄ ακχηαημ υνζμ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ημ πνμαθεπυιεκμ απυ ηδ δζαηήνολδ.
Μεηά ηδ θήλδ ηαζ ημο παναπάκς ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζδξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, ηα απμηεθέζιαηα ημο
δζαβςκζζιμφ οπμπνεςηζηά ιαηαζχκμκηαζ, εηηυξ εάκ δ ακαεέημοζα ανπή ηνίκεζ, ηαηά πενίπηςζδ, αζηζμθμβδιέκα υηζ δ
ζοκέπζζδ ημο δζαβςκζζιμφ ελοπδνεηεί ημ δδιυζζμ ζοιθένμκ, μπυηε μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ ιπμνμφκ κα
επζθέλμοκ, είηε κα παναηείκμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ, εθυζμκ ημοξ γδηδεεί πνζκ ηδκ πάνμδμ ημο ακςηένς ακςηάημο μνίμο,
πανάηαζδ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπζ. ηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ δζαδζηαζία ημο δζαβςκζζιμφ ζοκεπίγεηαζ ιε υζμοξ
πανέηεζκακ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ.
1.3-

ην

θάθειν

θάζε

πξνζθνξάο

πξέπεη

λα

αλαγξάθνληαη

επθξηλψο:

1.3.1 - Ζ θέλδ ΠΡΟΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ ανιυδζαξ Τπδνεζίαξ (Ακαεέημοζαξ Ανπήξ) πμο δζεκενβεί ηδκ πνμιήεεζα.
1.3.3- Ο ανζειυξ ηδξ δζαηήνολδξ.
1.3.4- Ζ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία (διενμιδκία θήλδξ) πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ πνμζθμνχκ ημο δζαβςκζζιμφ.
1.3.5- Σα ζημζπεία ημο απμζημθέα (μζημκμιζημφ θμνέα)
1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη
εηδηθφηεξα ηα εμήο:
1.4.1-ε λεπςνζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «Γζηαζμθμβδηζηά οιιεημπήξ» ιέζα ζημκ ηονίςξ θάηεθμ
ημπμεεημφκηαζ υθα ηα γδημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά.
1.4.2.- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ
θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ
εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ
θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην
πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν.

ε θάηεθμ ιε ηδ έκδεζλδ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ημπμεεημφκηαζ :
1.

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε ΓΤΟ αληίγξαθα.

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 :
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1.4.4-Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη
ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
1.4.5. –ε πενίπηςζδ πμο ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ δεκ είκαζ δοκαηυκ, θυβς ημο ιεβάθμο υβημο, κα
ημπμεεηδεμφκ ζημκ ηονίςξ θάηεθμ, ηυηε αοηά ζοζηεοάγμκηαζ ζδζαίηενα ηαζ αημθμοεμφκ ημκ ηονίςξ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηαζ ηζξ θμζπέξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο
1.4.6.-ε πενίπηςζδ ζοκοπμαμθήξ ιε ηδκ πνμζθμνά ζημζπείςκ ηαζ πθδνμθμνζχκ ειπζζηεοηζημφ παναηηήνα δ
βκςζημπμίδζδ ηςκ μπμίςκ ζημοξ ζοκδζαβςκζγυιεκμοξ εα έεζβε ηα έκκμια ζοιθένμκηά ημοξ, ηυηε μ πνμζθένςκ
μθείθεζ κα ζδιεζχκεζ επ' αοηχκ ηδκ έκδεζλδ « πθδνμθμνίεξ ειπζζηεοηζημφ παναηηήνα». ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ εα
δφκαηαζ κα θαιαάκμοκ βκχζδ αοηχκ ηςκ πθδνμθμνζχκ μζ ζοκδζαβςκζγυιεκμζ. Ζ έκκμζα ηδξ πθδνμθμνίαξ ειπζζηεοηζημφ
παναηηήνα αθμνά ιυκμκ ηδκ πνμζηαζία ημο απμννήημο πμο ηαθφπηεζ ηεπκζηά ή Διπμνζηά γδηήιαηα ηδξ επζπείνδζδξ ημο
εκδζαθενμιέκμο.
1.4.7. Οζ πνμζθμνέξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάκ οπάνπεζ ζηδκ πνμζθμνά
μπμζαδήπμηε πνμζεήηδ ή δζυνεςζδ, αοηή πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμβναιιέκδ ηαζ ιμκμβναιιέκδ απυ ημκ πνμζθένμκηα, ημ
δε ανιυδζμ υνβακμ παναθααήξ ηαζ απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηαηά ημκ έθεβπμ, ιμκμβνάθεζ ηαζ ζθναβίγεζ ηδκ ηοπυκ
δζυνεςζδ ή πνμζεήηδ. Ζ πνμζθμνά απμννίπηεηαζ, υηακ οπάνπμοκ ζε αοηήκ δζμνεχζεζξ πμο ηδκ ηαεζζημφκ αζαθή, ηαηά
ηδκ ηνίζδ ημο μνβάκμο αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ.
1.4.8. Ο πνμζθένςκ, εθυζμκ δεκ έπεζ αζηήζεζ, ειπνμεέζιςξ ηδκ έκζηαζδ ημο άνενμο 127, ημο Ν. 4412/2016 ηαηά ηδξ
δζαηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ, ή έπεζ απμννζθεεί δ ακςηένς έκζηαζδ, εεςνείηαζ υηζ απμδέπεηαζ πθήνςξ ηαζ
ακεπζθοθάηηςξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ ή πνυζηθδζδξ ηαζ δεκ δφκαηαζ, ιε ηδκ πνμζθμνά ημο ή ιε μζμκδήπμηε
άθθμ ηνυπμ, κα απμηνμφζεζ , εοεέςξ ή ειιέζςξ ημοξ ακςηένς υνμοξ.
Ζ άζηδζδ εκζηάζεςξ ηαηά ηδξ δζαηήνολδξ δεκ ηςθφεζ ηδ ζοιιεημπή ζημκ Γζαβςκζζιυ.
Μεηά ηδκ ηαηάεεζδ ηδξ πνμζθμνάξ, επί κμιίιςξ οπμαθδεέκηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ μζ δζαβςκζγυιεκμζ πανέπμοκ
δζεοηνζκήζεζξ ιυκμ υηακ αοηέξ γδημφκηαζ απυ ανιυδζμ υνβακμ είηε ηαηά ηδκ εκχπζμκ ημο δζαδζηαζία, είηε ηαηυπζκ
εββνάθμο ηδξ Τπδνεζίαξ, ιεηά ηδκ ζπεηζηή βκςιμδυηδζδ ημο μνβάκμο. Απυ ηζξ δζεοηνζκήζεζξ, μζ μπμίεξ πανέπμκηαζ,
ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, θαιαάκμκηαζ οπυρδ ιυκμ εηείκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ζδιεία βζα ηα μπμία οπμαθήεδηε
ζπεηζηυ αίηδια απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ.
1.4.9. Σα έββναθα πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ δζαβςκζζιχκ ηαζ ηδ ζοιιεημπή ζε αοημφξ, ζοκηάζζμκηαζ ζηδκ
εθθδκζηή βθχζζα.
1.4.10. Δάκ απυ ηδ δζαηήνολδ ή ηδκ πνυζηθδζδ πνμαθέπεηαζ υηζ ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά πνέπεζ κα ηαηαηεεμφκ ηαζ
δείβιαηα ημο οθζημφ, αοηά ηαηαηίεεκηαζ πνζκ απυ ημκ δζαβςκζζιυ ζηδκ Τπδνεζία, δ δε ζπεηζηή απυδεζλδ οπμαάθθεηαζ ιαγί
ιε ηδκ πνμζθμνά.
1.4.11. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε
απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ
πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, υηακ απαζηείηαζ ηαηάεεζδ
δείβιαημξ, επζηνέπεηαζ δ απμζημθή ημο, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα παναπάκς, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υιςξ υηζ ημφημ εα
πενζέθεεζ ζηδκ Τπδνεζία ιέπνζ ηέζζενζξ (4) διένεξ απυ ηδκ επυιεκδ ηδξ διενμιδκίαξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ, ημ δε
απμδεζηηζηυ απμζημθήξ εα πενζέπεηαζ απαναίηδηα ζημ θάηεθμ πνμζθμνάξ ιε ηα ηεπκζηά ζημζπεία.
1.4.12. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο μζ οπμααθθυιεκεξ πνμζθμνέξ ή μζ ηαποδνμιζηά απμζηεθθυιεκεξ πνμζθμνέξ δεκ ηδνμφκ ηα
μνζγυιεκα απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ παναβνάθςκ ημο πανυκημξ άνενμο, δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρδ.
1.4.13. Πνμζθμνέξ πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ Τπδνεζία ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ, πνζκ ηδκ δζεκένβεζα ημο Γζαβςκζζιμφ, δεκ
απμζθναβίγμκηαζ αθθά παναδίδμκηαζ ζηα ανιυδζα υνβακα απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ πμο παναθαιαάκμοκ ηζξ
πνμζθμνέξ, πνμ ηδξ εηπκμήξ ηδξ πνμεεζιίαξ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ δζαηήνολδ ή ηδκ πνυζηθδζδ, πνμηεζιέκμο κα
απμζθναβζζημφκ ιαγί ιε ηζξ άθθεξ πμο ηαηαηέεδηακ ιε ηδκ πνμακαθενμιέκδ δζαδζηαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο
λα απνζθξαγηζηνχλ θαη νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν, εθπξφζεζκα.
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1.4.14. Ζ Δπζηνμπή Παναθααήξ ηαζ Απμζθνάβζζδξ πνμααίκεζ ζηδκ έκανλδ ηδξ δζαδζηαζίαξ παναθααήξ &
απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηδκ διενμιδκία ηαζ χνα πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ δζαηήνολδ.
1.4.15. Ζ παναθααή & απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ βίκεηαζ δδιυζζα απυ ηδκ Δπζηνμπή Παναθααήξ & Απμζθνάβζζδξ
ηςκ πνμζθμνχκ ζε ιζα ζοκεδνία ( απμζθνάβζζδ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ
πνμζθμνχκ.)
1.4.16. Οζ δζηαζμφιεκμζ πανεονίζημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, θαιαάκμοκ βκχζδ ηςκ
ζοιιεηαζπυκηςκ ζημ δζαβςκζζιυ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ ηζιχκ πμο πνμζθένεδηακ.
1.5. Ζ Απμζθνάβζζδ βίκεηαζ ηαηά ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 117 ημο Ν.4412/2016.
1.6. Οζ θάηεθμζ ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ, βζα υζεξ πνμζθμνέξ δεκ ηνίεδηακ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ηεπκζηχκ
ηαζ θμζπχκ ζημζπείςκ απμδεηηέξ δεκ απμζθναβίγμκηαζ αθθά επζζηνέθμκηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ
ημο δζαβςκζζιμφ (ζημοξ δζηαζμφπμοξ).
1.7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην ΦΔΚ 3698 Β'/
16-11-2016 Έγθξηζε “Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ, εηδηθφηεξα:
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Α) Τπεφεοκδ δήθςζδ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 8 ημο κ. 1599/1986 (Α΄ 75), υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, υπμο κα
δδθχκεηαζ υηζ:
1. Απμδέπεηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ.
2. Ζ πνμζθμνά ζοκηάπεδηε ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ, ηςκ μπμίςκ μζ
πνμζθένμκηεξ έθααακ πθήνδ ηαζ ακεπζθφθαηηδ βκχζδ.
3. Σα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά είκαζ αθδεή ηαζ αηνζαή.
4. Παναζηείηαζ απυ ηάεε δζηαίςια απμγδιίςζήξ ημο ζπεηζηά ιε μπμζαδήπμηε απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ
Ανπήξ βζα ακααμθή ή αηφνςζδ – ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ.
5. οιιεηέπεζ ζε ιζα ιυκμ πνμζθμνά ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ
6.Να δδθχκεηαζ υηζ ακαθαιαάκεηαζ δ οπμπνέςζδ βζα ηδκ -πςνίξ ηαεοζηένδζδ- πνμζηυιζζδ ηςκ
δζηαζμθμβδηζηχκ ημο άνενμο 80 ημο Ν,. 4412/2016, πμο απαζημφκηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ηαηαηφνςζδξ, υπςξ
ακαθένμκηαζ ακαθοηζηά ζημ άνενμ 1.8 ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ (δζηαζμθμβδηζηά ηαηαηφνςζδξ) ηαζ
ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 103 ημο Ν.4412/2016.
7. Μδ πανάααζδ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ Νυιμξ 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13-09-2017)
Β) Δθυζμκ μζ πνμιδεεοηέξ ζοιιεηέπμοκ ζημοξ δζαβςκζζιμφξ ιε ακηζπνυζςπυ ημοξ, οπμαάθθμοκ ιαγί ιε
ηδκ πνμζθμνά παναζηαηζηυ εηπνμζχπδζδξ.
διεζχκεηαζ υηζ ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 3 ημο Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) δ ακςηένς
οπεφεοκδ δήθςζδ θένεζ διενμιδκία εκηυξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ηνζάκηα διενμθμβζαηχκ διενχκ πνμ ηδξ
ηαηαθδηηζηήξ διενμιδκίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ δεκ απαζηείηαζ αεααίςζδ ημο βκδζίμο ηδξ
οπμβναθήξ απυ ανιυδζα δζμζηδηζηή ανπή ή ηα ΚΔΠ, αηυια ηαζ ακ άθθςξ μνίγεηαζ ζηδκ εηάζημηε πνμηήνολδ.
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ
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 (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Οκμιαζία: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ ¨Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ]
- Κςδζηυξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ / Ακαεέημκηα Φμνέα ΚΖΜΓΖ : [99221950]
- Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ / Πυθδ / Σαπ. Κςδζηυξ: [73300]
- Ανιυδζμξ βζα πθδνμθμνίεξ: [Υνζζηίκα Γαθάκδ]
- Σδθέθςκμ: [2821022310]
- Ζθ. ηαποδνμιείμ: [xgalani@chaniahospital.gr]
- Γζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ ηυπμο): [www.chaniahospital.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
- Σίηθμξ ή ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζπεηζημφ CPV): ΤΡΗΓΓΧΝ
(CPV 33141310-6),
- Κςδζηυξ ζημ ΚΖΜΓΖ: [19REQ005391778 2019-08-05 Πξσηνγελέο αίηεκα]
- Ζ ζφιααζδ ακαθένεηαζ ζε ένβα, πνμιήεεζεξ, ή οπδνεζίεξ : [ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ]
- Δθυζμκ οθίζηακηαζ, έκδεζλδ φπανλδξ ζπεηζηχκ ηιδιάηςκ : [……]
- Ανζειυξ ακαθμνάξ πμο απμδίδεηαζ ζημκ θάηεθμ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή : [ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 17Π/2019 ]
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 νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πθήνδξ Δπςκοιία:
[ ]
Ανζειυξ θμνμθμβζημφ ιδηνχμο (ΑΦΜ):
[ ]
Δάκ δεκ οπάνπεζ ΑΦΜ ζηδ πχνα εβηαηάζηαζδξ ημο
μζημκμιζημφ θμνέα, ακαθένεηε άθθμκ εεκζηυ ανζειυ
ηαοημπμίδζδξ, εθυζμκ απαζηείηαζ ηαζ οπάνπεζ
Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ:
[……]
Ανιυδζμξ ή ανιυδζμζ:
[……]
Σδθέθςκμ:
[……]
Ζθ. ηαποδνμιείμ:
[……]
Γζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ
[……]
ηυπμο) (εάκ οπάνπεζ):

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ είκαζ πμθφ ιζηνή, ιζηνή ή
ιεζαία επζπείνδζδ;
Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: μ μζημκμιζηυξ
θμνέαξ είκαζ πνμζηαηεουιεκμ ενβαζηήνζμ,
«ημζκςκζηή επζπείνδζδ» ή πνμαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ
ζοιαάζεςκ ζημ πθαίζζμ πνμβναιιάηςκ
πνμζηαηεουιεκδξ απαζπυθδζδξ;
Δάλ λαη, πμζμ είκαζ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ηςκ
ενβαγμιέκςκ ιε ακαπδνία ή ιεζμκεηημφκηςκ
ενβαγμιέκςκ;
Δθυζμκ απαζηείηαζ, πνμζδζμνίζηε ζε πμζα ηαηδβμνία
ή ηαηδβμνίεξ ενβαγμιέκςκ ιε ακαπδνία ή
ιεζμκεηημφκηςκ ενβαγμιέκςκ ακήημοκ μζ
απαζπμθμφιεκμζ.
Καηά πενίπηςζδ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ είκαζ
εββεβναιιέκμξ ζε επίζδιμ ηαηάθμβμ/Μδηνχμ
εβηεηνζιέκςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ή δζαεέηεζ
ζζμδφκαιμ πζζημπμζδηζηυ (π.π. αάζεζ εεκζημφ
ζοζηήιαημξ (πνμ)επζθμβήξ);
Δάλ λαη:
Απακηήζηε ζηα οπυθμζπα ηιήιαηα ηδξ πανμφζαξ
εκυηδηαξ, ζηδκ εκυηδηα Β ηαζ, υπμο απαζηείηαζ, ζηδκ
εκυηδηα Γ ημο πανυκημξ ιένμοξ, ζοιπθδνχζηε ημ
ιένμξ V ηαηά πενίπηςζδ, ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ
ζοιπθδνχζηε ηαζ οπμβνάρηε ημ ιένμξ VI.
α) Ακαθένεηε ηδκ μκμιαζία ημο ηαηαθυβμο ή ημο
πζζημπμζδηζημφ ηαζ ημκ ζπεηζηυ ανζειυ εββναθήξ ή
πζζημπμίδζδξ, ηαηά πενίπηςζδ:
α) Δάκ ημ πζζημπμζδηζηυ εββναθήξ ή δ πζζημπμίδζδ
δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε:
β) Ακαθένεηε ηα δζηαζμθμβδηζηά ζηα μπμία ααζίγεηαζ
δ εββναθή ή δ πζζημπμίδζδ ηαζ, ηαηά πενίπηςζδ,
ηδκ ηαηάηαλδ ζημκ επίζδιμ ηαηάθμβμ:
δ) Ζ εββναθή ή δ πζζημπμίδζδ ηαθφπηεζ υθα ηα
απαζημφιεκα ηνζηήνζα επζθμβήξ;
Δάλ φρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ
θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ εα είκαζ ζε εέζδ κα
πνμζημιίζεζ βεβαίσζε πθδνςιήξ εζζθμνχκ
ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ ηαζ θυνςκ ή κα πανάζπεζ
πθδνμθμνίεξ πμο εα δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ
ακαεέημοζα ανπή ή ζημκ ακαεέημκηα θμνέα κα ηδ
θάαεζ απεοεείαξ ιέζς πνυζααζδξ ζε εεκζηή αάζδ

Απάληεζε:
[ ] Ναζ [] Όπζ

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναζ [] Όπζ [] Άκεο ακηζηεζιέκμο

α) [……]
α) (δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ
εββνάθςκ):[……][……][……][……]
β) [……]

δ) [] Ναζ [] Όπζ

ε) [] Ναζ [] Όπζ
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δεδμιέκςκ ζε μπμζμδήπμηε ηνάημξ ιέθμξ αοηή
δζαηίεεηαζ δςνεάκ;
Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζοιιεηέπεζ ζηδ δζαδζηαζία
[] Ναζ [] Όπζ
ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ απυ ημζκμφ ιε άθθμοξ;
Εάλ λαη, ιενζικήζηε βζα ηδκ οπμαμθή πςνζζημύ εκηύπμο ΣΕΤΔ από ημοξ άθθμοξ ειπθεηόιεκμοξ μζημκμιζημύξ
θμνείξ.
Δάλ λαη:
α) Ακαθένεηε ημκ νυθμ ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζηδκ
α) [……]
έκςζδ ή ημζκμπναλία (επζηεθαθήξ, οπεφεοκμξ βζα
ζοβηεηνζιέκα ηαεήημκηα …):
α) Πνμζδζμνίζηε ημοξ άθθμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ
πμο ζοιιεηέπμοκ απυ ημζκμφ ζηδ δζαδζηαζία
α) [……]
ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ:
β) Καηά πενίπηςζδ, επςκοιία ηδξ ζοιιεηέπμοζαξ
έκςζδξ ή ημζκμπναλίαξ.
β) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πενίπηςζδ, ακαθμνά ημο ηιήιαημξ ή ηςκ
[ ]
ηιδιάηςκ βζα ηα μπμία μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ
επζεοιεί κα οπμαάθεζ πνμζθμνά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
Καηά πενίπηςζδ, ακαθένεηε ημ όκμια ηαζ ηδ δζεύεοκζδ ημο πνμζώπμο ή ηςκ πνμζώπςκ πμο είκαζ
ανιόδζα/ελμοζζμδμηδιέκα κα εηπνμζςπμύκ ημκ μζημκμιζηό θμνέα βζα ημοξ ζημπμύξ ηδξ πανμύζαξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ
δδιόζζαξ ζύιααζδξ:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Οκμιαηεπχκοιμ
[……]
ζοκμδεουιεκμ απυ ηδκ διενμιδκία ηαζ ημκ ηυπμ
[……]
βέκκδζδξ εθυζμκ απαζηείηαζ:
Θέζδ/Δκενβχκ οπυ ηδκ ζδζυηδηα
[……]
Σαποδνμιζηή δζεφεοκζδ:
[……]
Σδθέθςκμ:
[……]
Ζθ. ηαποδνμιείμ:
[……]
Δάκ πνεζάγεηαζ, δχζηε θεπημιενή ζημζπεία ζπεηζηά ιε [……]
ηδκ εηπνμζχπδζδ (ηζξ ιμνθέξ ηδξ, ηδκ έηηαζδ, ημκ
ζημπυ …):
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Σηήξημε:

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
Απάληεζε:

Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ

[]Ναζ []Όπζ

άθθςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πνμηεζιέκμο κα
ακηαπμηνζεεί ζηα ηνζηήνζα επζθμβήξ πμο
ηαεμνίγμκηαζ ζημ ιένμξ IV ηαζ ζηα (ηοπυκ) ηνζηήνζα
ηαζ ηακυκεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ζημ ιένμξ V
ηαηςηένς;
Εάλ λαη, επζζοκάρηε πςνζζηό έκηοπμ ΣΕΤΔ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημύκηαζ ζύιθςκα ιε ηζξ ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ημοξ ζπεηζημύξ θμνείξ, δεόκηςξ ζοιπθδνςιέκμ ηαζ
οπμβεβναιιέκμ από ημοξ κμιίιμοξ εηπνμζώπμοξ αοηώκ.
Επζζδιαίκεηαζ όηζ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ημ ηεπκζηό πνμζςπζηό ή μζ ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ, είηε ακήημοκ
απεοεείαξ ζηδκ επζπείνδζδ ημο μζημκμιζημύ θμνέα είηε όπζ, ζδίςξ μζ οπεύεοκμζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πμζόηδηαξ ηαζ, όηακ
πνόηεζηαζ βζα δδιόζζεξ ζοιαάζεζξ ένβςκ, ημ ηεπκζηό πνμζςπζηό ή μζ ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ πμο εα έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο μ
μζημκμιζηόξ θμνέαξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζύιααζδξ.
Εθόζμκ είκαζ ζπεηζηέξ βζα ηδκ εζδζηή ζηακόηδηα ή ζηακόηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ μ μζημκμιζηόξ θμνέαξ, παναηαθείζεε κα
ζοιπενζθάαεηε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημύκηαζ ζύιθςκα ιε ηα ιένδ IV ηαζ V βζα ηάεε έκα από ημοξ μζημκμιζημύξ θμνείξ.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :

Απάληεζε:

Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ πνμηίεεηαζ κα ακαεέζεζ

[]Ναζ []Όπζ

μπμζμδήπμηε ιένμξ ηδξ ζφιααζδξ ζε ηνίημοξ οπυ
ιμνθή οπενβμθααίαξ;

Δάκ λαη παναεέζηε ηαηάθμβμ ηςκ πνμηεζκυιεκςκ
οπενβμθάαςκ ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ ζφιααζδξ πμο εα
ακαθάαμοκ:
[…]

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, επζπθέμκ ηςκ πθδνμθμνζώκ 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: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ημ άνενμ 73 παν. 1 μνίγμκηαζ μζ αηυθμοεμζ θυβμζ απμηθεζζιμφ:
1. ζοιιεημπή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε·

2. δσξνδνθία·
3. απάηε·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο·
5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάνπεζ αιεηάηθδηδ ηαηαδζηαζηζηή απφθαζε εηο
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε
πνμζχπμο ημ μπμίμ είκαζ ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ,
δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ ημο μνβάκμο ή έπεζ
ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή
εθέβπμο ζε αοηυ βζα έκακ απυ ημοξ θυβμοξ πμο
παναηίεεκηαζ ακςηένς (ζδιεία 1-6), ή ηαηαδζηαζηζηή
απυθαζδ δ μπμία έπεζ εηδμεεί πνζκ απυ πέκηε έηδ
ηαηά ημ ιέβζζημ ή ζηδκ μπμία έπεζ μνζζηεί απεοεείαξ
πενίμδμξ απμηθεζζιμφ πμο ελαημθμοεεί κα ζζπφεζ;

[] Ναζ [] Όπζ

Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε: (δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ
έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ
εββνάθςκ):
[……][……][……][……]

Δάλ λαη, ακαθένεηε
α) Ζιενμιδκία ηδξ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ
πνμζδζμνίγμκηαξ πμζμ απυ ηα ζδιεία 1 έςξ 6 αθμνά
ηαζ ημκ θυβμ ή ημοξ θυβμοξ ηδξ ηαηαδίηδξ,
α) Πνμζδζμνίζηε πμζμξ έπεζ ηαηαδζηαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε:

α) Ζιενμιδκία:[ ],
ζδιείμ-(-α): [ ],
θυβμξ(-μζ):[ ]
α) [……]
β) Γζάνηεζα ηδξ πενζυδμο απμηθεζζιμφ [……] ηαζ
ζπεηζηυ(-ά) ζδιείμ(-α) [ ]
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε: (δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ
έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ
εββνάθςκ):
[……][……][……][……]

ε πενίπηςζδ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ, μ
μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ θάαεζ ιέηνα πμο κα
απμδεζηκφμοκ ηδκ αλζμπζζηία ημο πανά ηδκ φπανλδ
ζπεηζημφ θυβμο απμηθεζζιμφ («απηνθάζαξζε»);

[] Ναζ [] Όπζ

Δάλ λαη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο θήθεδηακ:

[……]
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ εηπθδνχζεζ υθεξ ηηο
[] Ναζ [] Όπζ
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηδκ
Δθθάδα ηαζ ζηδ πχνα ζηδκ μπμία είκαζ ηοπυκ
εβηαηεζηδιέκμξ ;
ΦΟΡΟΗ
ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ
Δάκ υπζ ακαθένεηε:
α) Υχνα ή ηνάημξ ιέθμξ βζα ημ μπμίμ πνυηεζηαζ:
α) Πμζμ είκαζ ημ ζπεηζηυ πμζυ;
α)[……]·
α)[……]·
β)Πςξ δζαπζζηχεδηε δ αεέηδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ;
1) Μέζς δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ απυθαζδξ;
α)[……]
- Ζ εκ θυβς απυθαζδ είκαζ ηεθεζίδζηδ ηαζ δεζιεοηζηή; α)[……]
- Ακαθέναηε ηδκ διενμιδκία ηαηαδίηδξ ή έηδμζδξ
απυθαζδξ
β.1) [] Ναζ [] Όπζ
β.1) [] Ναζ [] Όπζ
- ε πενίπηςζδ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ, εθυζμκ
-[] Ναζ [] Όπζ
-[] Ναζ [] Όπζ
μνίγεηαζ απεοεείαξ ζε αοηήκ, ηδ δζάνηεζα ηδξ
πενζυδμο απμηθεζζιμφ:
-[……]·
-[……]·
2) Με άθθα ιέζα; Γζεοηνζκήζηε:
δ) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ εηπθδνχζεζ ηζξ
-[……]·
-[……]·
οπμπνεχζεζξ ημο είηε ηαηααάθθμκηαξ ημοξ θυνμοξ ή
ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ πμο μθείθεζ
ζοιπενζθαιαακυιεκςκ ηαηά πενίπηςζδ, ηςκ
β.2)[……]·
β.2)[……]·
δεδμοθεοιέκςκ ηυηςκ ή ηςκ πνμζηίιςκ, είηε
δ) [] Ναζ [] Όπζ
δ) [] Ναζ [] Όπζ
οπαβυιεκμξ ζε δεζιεοηζηυ δζαηακμκζζιυ βζα ηδκ
Δάκ καζ, κα ακαθενεμφκ
Δάκ καζ, κα ακαθενεμφκ
ηαηααμθή ημοξ ;
θεπημιενείξ
θεπημιενείξ
πθδνμθμνίεξ
πθδνμθμνίεξ
[……]
[……]
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ όζμκ αθμνά ηδκ ηαηααμθή (δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
ηςκ θόνςκ ή εζζθμνώκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ): i
δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,
Απάληεζε:
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ, ελ γλψζεη ηνπ, αεεηήζεζ
[] Ναζ [] Όπζ
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζημοξ ημιείξ ημο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ;
Δάλ λαη, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ θάαεζ ιέηνα πμο
κα απμδεζηκφμοκ ηδκ αλζμπζζηία ημο πανά ηδκ
φπανλδ αοημφ ημο θυβμο απμηθεζζιμφ
(«αοημηάεανζδ»);
[] Ναζ [] Όπζ
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο
θήθεδηακ: […….............]
Βνίζηεηαζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζε μπμζαδήπμηε απυ [] Ναζ [] Όπζ
ii
ηζξ αηυθμοεεξ ηαηαζηάζεζξ :
α) πηχπεοζδ, ή
α) δζαδζηαζία ελοβίακζδξ, ή
β) εζδζηή εηηαεάνζζδ, ή
δ) ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή απυ ημ
δζηαζηήνζμ, ή
ε) έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ
ζοιαζααζιμφ, ή
ζη) ακαζημθή επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, ή
γ) ζε μπμζαδήπμηε ακάθμβδ ηαηάζηαζδ
πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία
πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο
Δάκ καζ:
- Παναεέζηε θεπημιενή ζημζπεία:
- Γζεοηνζκίζηε ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ςζηυζμ
μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ, εα δφκαηαζ κα εηηεθέζεζ ηδ
-[.......................]
ζφιααζδ, θαιαακυιεκδξ οπυρδ ηδξ εθανιμζηέαξ
-[.......................]
εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηςκ ιέηνςκ ζπεηζηά ιε ηδ
ζοκέπε ζοκέπζζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ημο θεζημονβίαξ
οπυ αοηέξ αοηέξ ηζξ πενζζηάζεζξ
Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:

Έρεη δηαπξάμεη ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα;
Δάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ:

(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
[] Ναζ [] Όπζ
[.......................]
Δάλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα
αοημηάεανζδξ;
[] Ναζ [] Όπζ
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο
θήθεδηακ:

Έρεη ζπλάςεη μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζπκθσλίεο ιε
άθθμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ κε ζθνπφ ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ;
Δάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ:

[] Ναζ [] Όπζ
[…...........]

Δάλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα
αοημηάεανζδξ;
[] Ναζ [] Όπζ
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο
θήθεδηακ:
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[……]
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλiii, θυβς ηδξ
ζοιιεημπήξ ημο ζηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ηδξ
ζφιααζδξ;
Δάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ:

[] Ναζ [] Όπζ

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή
επζπείνδζδ ζοκδεδειέκδ ιε αοηυκ ζπκβνπιέο ζηδκ
ακαεέημοζα ανπή ή ζημκ ακαεέημκηα θμνέα ή έπεζ ιε
άθθμ ηνυπμ αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηδξ
δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ ηδξ ζφιααζδξ;
Δάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ:

[] Ναζ [] Όπζ

Έπεζ επζδείλεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζμαανή ή
iv
επακαθαιαακυιεκδ πθδιιέθεζα ηαηά ηδκ εηηέθεζδ
μοζζχδμοξ απαίηδζδξ ζημ πθαίζζμ πνμδβμφιεκδξ
δδιυζζαξ ζφιααζδξ, πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ ιε
ακαεέημκηα θμνέα ή πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ
παναπχνδζδξ πμο είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ πνυςνδ
ηαηαββεθία ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ ,
απμγδιζχζεζξ ή άθθεξ πανυιμζεξ ηονχζεζξ;
Δάλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ πθδνμθμνίεξ:

Μπμνεί μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ κα επζαεααζχζεζ υηζ:
α) δεκ έπεζ ηνζεεί έκμπμξ ζμαανχκ ρεοδχκ
δδθχζεςκ ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο
απαζημφκηαζ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ απμοζίαξ ηςκ
θυβςκ απμηθεζζιμφ ή ηδκ πθήνςζδ ηςκ ηνζηδνίςκ
επζθμβήξ,
α) δεκ έπεζ απμηνφρεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ,
β) ήηακ ζε εέζδ κα οπμαάθθεζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ ηα
δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ απυ ηδκ ακαεέημοζα
ανπή/ακαεέημκηα θμνέα
δ) δεκ έπεζ επζπεζνήζεζ κα επδνεάζεζ ιε αεέιζημ
ηνυπμ ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηδξ
ακαεέημοζαξ ανπήξ ή ημο ακαεέημκηα θμνέα, κα
απμηηήζεζ ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ
κα ημο απμθένμοκ αεέιζημ πθεμκέηηδια ζηδ
δζαδζηαζία ακάεεζδξ ή κα πανάζπεζ ελ αιεθείαξ
παναπθακδηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα
επδνεάζμοκ μοζζςδχξ ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ
ημκ απμηθεζζιυ, ηδκ επζθμβή ή ηδκ ακάεεζδ;

[.........…]

[...................…]
[] Ναζ [] Όπζ

[….................]
Δάλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα
αοημηάεανζδξ;
[] Ναζ [] Όπζ
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο
θήθεδηακ:
[……]
[] Ναζ [] Όπζ
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ
Απάληεζε:
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4
λ. 3310/2005:
οκηνέπμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ εθανιμβήξ ηδξ παν. 4

[] Ναζ [] Όπζ

ημο άνενμο 8 ημο κ. 3310/2005 ;
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
Εάλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηόξ θμνέαξ ιέηνα
αοημηάεανζδξ;
[] Ναζ [] Όπζ
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο
θήθεδηακ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζμκ αθμνά ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ (εκυηδηα  ή εκυηδηεξ Α έςξ Γ ημο πανυκημξ ιένμοξ), μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δδθχκεζ
υηζ:
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κφλν 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 θξηηεξίσλ
Απάληεζε
επηινγήο
Πθδνμί υθα ηα απαζημφιεκα ηνζηήνζα επζθμβήξ;
[] Ναζ [] Όπζ

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
Απάληεζε
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
[…]
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα
πμο ηδνμφκηαζ ζηδκ Δθθάδα ή ζημ ηνάημξ ιέθμξ
εβηαηάζηαζήξ; ημο:
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
ακαθένεηε:
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:
Υνεζάγεηαζ εζδζηή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθφο
[] Ναζ [] Όπζ
θνξέαο κέινο ζοβηεηνζιέκμο μνβακζζιμφ βζα κα
Δάκ καζ, δζεοηνζκίζηε βζα πμζα πνυηεζηαζ ηαζ δδθχζηε
έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πανάζπεζ ηζξ ζπεηζηέξ
ακ ηδ δζαεέηεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ:
οπδνεζίεξ ζηδ πχνα εβηαηάζηαζήξ ημο
[ …] [] Ναζ [] Όπζ
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:

(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ 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 επάξθεηα
Απάληεζε:
1α) Ο («βεκζηυξ») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ημο
έημξ: [……] ηφηθμξ ενβαζζχκ:[……][…]κυιζζια
μζημκμιζημφ θμνέα βζα ημκ ανζειυ μζημκμιζηχκ εηχκ
έημξ: [……] ηφηθμξ ενβαζζχκ:[……][…]κυιζζια
πμο απαζημφκηαζ ζηδ ζπεηζηή δζαηήνολδ ή ζηδκ
έημξ: [……] ηφηθμξ ενβαζζχκ:[……][…]κυιζζια
πνυζηθδζδ ή ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ :
θαη/ή,
1α) Ο κέζνο εηήζζμξ θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ
(ανζειυξ εηχκ, ιέζμξ ηφηθμξ ενβαζζχκ):
απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
[……],[……][…]κυιζζια
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν
εμήο:
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
2α) Ο εηήζζμξ («εζδζηυξ») θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
έημξ: [……] ηφηθμξ ενβαζζχκ: [……][…] κυιζζια
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
έημξ: [……] ηφηθμξ ενβαζζχκ: [……][…] κυιζζια
πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε ηαζ
έημξ: [……] ηφηθμξ ενβαζζχκ: [……][…] κυιζζια
πνμζδζμνίγεηαζ ζηδ ζπεηζηή δζαηήνολδ ή ζηδκ
πνυζηθδζδ ή ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ βζα ημκ
ανζειυ μζημκμιζηχκ εηχκ πμο απαζημφκηαζ είκαζ μ
ελήξ:
θαη/ή,
2α) Ο κέζνο εηήζζμξ θχθινο εξγαζηψλ ηνπ
(ανζειυξ εηχκ, ιέζμξ ηφηθμξ ενβαζζχκ):
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκφ [……],[……][…] κυιζζια
εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη ν εμήο:
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
ακαθένεηε:
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
3) ε πενίπηςζδ πμο μζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημκ
[…................................…]
ηφηθμ ενβαζζχκ (βεκζηυ ή εζδζηυ) δεκ είκαζ δζαεέζζιεξ
βζα μθυηθδνδ ηδκ απαζημφιεκδ πενίμδμ, ακαθένεηε
ηδκ διενμιδκία πμο ζδνφεδηε ή άνπζζε ηζξ
δναζηδνζυηδηέξ ημο μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ:
4)Όζμκ αθμνά ηζξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ακαθμβίεξ
(πνμζδζμνζζιυξ ηδξ απαζημφιεκδξ ακαθμβίαξπμο μνίγμκηαζ ζηδ ζπεηζηή δζαηήνολδ ή ζηδκ
ακαθμβία ιεηαλφ x ηαζ y -ηαζ δ ακηίζημζπδ αλία)
πνυζηθδζδ ή ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ, μ
μζημκμιζηυξ θμνέαξ δδθχκεζ υηζ μζ πναβιαηζηέξ ηζιέξ
ηςκ απαζημφιεκςκ ακαθμβζχκ έπμοκ ςξ ελήξ:
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
ακαθένεηε:
[……][……][……]
5) Σμ αζθαθζζιέκμ πμζυ ζηδκ αζθαιηζηηθή
[……][…]κυιζζια
θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ημο
μζημκμιζημφ θμνέα είκαζ ημ ελήξ:
Εάκ μζ εκ θόβς πθδνμθμνίεξ δζαηίεεκηαζ δθεηηνμκζηά,
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
ακαθένεηε:
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
6) Όζμκ αθμνά ηζξ ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
[……..........]
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, μζ μπμίεξ
(εκδέπεηαζ κα) έπμοκ πνμζδζμνζζηεί ζηδ ζπεηζηή
δζαηήνολδ ή ζηδκ πνυζηθδζδ ή ζηα έββναθα ηδξ
ζφιααζδξ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δδθχκεζ υηζ:
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ πμο ελδέρεηαη κα έπεζ
πνμζδζμνζζηεί ζηδ ζπεηζηή πνμηήνολδ ή ζηα έββναθα (δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
ηδξ ζύιααζδξ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε:
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Μυκμ βζα ηζξ δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Ανζειυξ εηχκ (δ πενίμδμξ αοηή πνμζδζμνίγεηαζ ζηδ
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ακαθμνάξ, μ
ζπεηζηή δζαηήνολδ ή ζηδκ πνυζηθδζδ ή ζηα έββναθα
μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ εθηειέζεη ηα αθφινπζα
ηδξ ζφιααζδξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ δζαηήνολδ):
έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
[…]
Ένβα: [……]
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ όζμκ αθμνά ηδκ ηαθή
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
εηηέθεζδ ηαζ μθμηθήνςζδ ηςκ ζδιακηζηόηενςκ
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
ενβαζζώκ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε:
[……][……][……]
1α) Μυκμ βζα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη Ανζειυξ εηχκ (δ πενίμδμξ αοηή πνμζδζμνίγεηαζ ζηδ
δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
ζπεηζηή δζαηήνολδ ή ζηδκ πνυζηθδζδ ή ζηα έββναθα
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο ακαθμνάξ, μ
ηδξ ζφιααζδξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ δζαηήνολδ):
μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ πξνβεί ζηηο αθφινπζεο
[…...........]
θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ
Πενζβναθ
πμζά
διενμιδκί παναθήπηε
έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
ή
εξ
ξ
αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ
έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηδ ζφκηαλδ ημο ζπεηζημφ ηαηαθυβμο ακαθένεηε
ηα πμζά, ηζξ διενμιδκίεξ ηαζ ημοξ παναθήπηεξ
δδιυζζμοξ ή ζδζςηζημφξ:
2) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ
[……..........................]
ημ αηυθμοεμ ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο
ηερληθέο ππεξεζίεοv, ζδίςξ ημοξ οπεφεοκμοξ βζα
ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ:
ηδκ πενίπηςζδ δδιυζζςκ ζοιαάζεςκ ένβςκ, μ
μζημκμιζηυξ θμνέαξ εα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ
[……]
αηυθμοεμ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ή ηζξ αηυθμοεεξ
ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ημο ένβμο:
3) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ πνδζζιμπμζεί ημκ αηυθμοεμ [……]
ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα αθφινπζα
κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηαζ ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πμο δζαεέηεζ είκαζ ηα
αηυθμοεα:
4) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ εα ιπμνεί κα εθανιυζεζ ηα
[....……]
αηυθμοεα ζοζηήιαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο
εθνδηαζκνχ ηαζ ακίπκεοζδξ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ
ζφιααζδξ:
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 μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζα επζηνέπεζ ηδ δζεκένβεζα
[] Ναζ [] Όπζ
ειέγρσλ υζμκ αθμνά ημ παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή
ηζξ ηερληθέο ηθαλφηεηεο ημο μζημκμιζημφ θμνέα ηαζ,
εθυζμκ ηνίκεηαζ ακαβηαίμ, υζμκ αθμνά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πμο αοηυξ δζαεέηεζ ηαεχξ ηαζ
ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηφηεηαο;
6) Οζ αηυθμοεμζ ηίηινη ζπνπδψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δζαηίεεκηαζ απυ:
α) ημκ ίδζμ ημκ πάνμπμ οπδνεζζχκ ή ημκ ενβμθάαμ,
α)[......................................……]
θαη/ή (ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ πμο μνίγμκηαζ ζηδ
ζπεηζηή πνυζηθδζδ ή δζαηήνολδ ή ζηα έββναθα ηδξ
ζφιααζδξ)
α) ηα δζεοεοκηζηά ζηεθέπδ ημο:
α) [……]
7) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ εα ιπμνεί κα εθανιυγεζ ηα
[……]
αηυθμοεα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ:
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8) Σμ κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ
ημο μζημκμιζημφ θμνέα ηαζ μ ανζειυξ ηςκ
δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ημο ηαηά ηα ηεθεοηαία ηνία
έηδ ήηακ ηα ελήξ:

Έημξ, ιέζμ εηήζζμ ενβαημτπαθθδθζηυ πνμζςπζηυ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έημξ, ανζειυξ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ εα έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο ηα
αηυθμοεα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ
εμνπιηζκφ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ:
10) Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ημ αηυθμοεμ
ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηδξ ζφιααζδξ:
11) Γζα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ εα πανάζπεζ ηα απαζημφιεκα
δείβιαηα, πενζβναθέξ ή θςημβναθίεξ ηςκ πνμσυκηςκ
πμο εα πνμιδεεφζεζ, ηα μπμία δεκ πνεζάγεηαζ κα
ζοκμδεφμκηαζ απυ πζζημπμζδηζηά βκδζζυηδηαξ·
Καηά πενίπηςζδ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δδθχκεζ
πεναζηένς υηζ εα πνμζημιίζεζ ηα απαζημφιεκα
πζζημπμζδηζηά βκδζζυηδηαξ.
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:

[……]
[....……]

[] Ναζ [] Όπζ

[] Ναζ [] Όπζ
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]

12) Γζα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπμνεί μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ κα πνμζημιίζεζ ηα
απαζημφιεκα πηζηνπνηεηηθά πμο έπμοκ εηδμεεί απυ
επίζδια ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή
οπδνεζίεξ ακαβκςνζζιέκςκ ζηακμηήηςκ, ιε ηα μπμία
αεααζχκεηαζ δ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ,
επαθδεεουιεκδ ιε παναπμιπέξ ζηζξ ηεπκζηέξ
πνμδζαβναθέξ ή ζε πνυηοπα, ηαζ ηα μπμία μνίγμκηαζ
ζηδ ζπεηζηή δζαηήνολδ ή ζηδκ πνυζηθδζδ ή ζηα
έββναθα ηδξ ζφιααζδξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ
δζαηήνολδ;
Δάλ φρη, ελδβήζηε ημοξ θυβμοξ ηαζ ακαθένεηε πμζα
άθθα απμδεζηηζηά ιέζα ιπμνμφκ κα πνμζημιζζημφκ:
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:

[] Ναζ [] Όπζ

[….............................................]
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ 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 πξόηππα
Απάληεζε:
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είκαζ ζε εέζδ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ κα
[] Ναζ [] Όπζ
πνμζημιίζεζ πηζηνπνηεηηθά πμο έπμοκ εηδμεεί απυ
ακελάνηδημοξ μνβακζζιμφξ πμο αεααζχκμοκ υηζ μ
μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα
απαζημφιεκα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ βζα
άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ;
Δάλ φρη, ελδβήζηε ημοξ θυβμοξ ηαζ δζεοηνζκίζηε πμζα
άθθα απμδεζηηζηά ιέζα ιπμνμφκ κα πνμζημιζζημφκ
[……] [……]
υζμκ αθμνά ημ ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ:
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
Θα είκαζ ζε εέζδ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ κα
[] Ναζ [] Όπζ
πνμζημιίζεζ πηζηνπνηεηηθά πμο έπμοκ εηδμεεί απυ
ακελάνηδημοξ μνβακζζιμφξ πμο αεααζχκμοκ υηζ μ
μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηα
απαζημφιεκα ζπζηήκαηα ή πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ φρη, ελδβήζηε ημοξ θυβμοξ ηαζ δζεοηνζκίζηε πμζα
άθθα απμδεζηηζηά ιέζα ιπμνμφκ κα πνμζημιζζημφκ
[……] [……]
υζμκ αθμνά ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Εάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά,
ακαθένεηε:
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ 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, εθφζνλ 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 νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα ακηζηεζιεκζηά ηαζ πςνίξ δζαηνίζεζξ ηνζηήνζα [….]
ή ηακυκεξ πμο πνυηεζηαζ κα εθανιμζημφκ βζα ημκ
πενζμνζζιυ ημο ανζειμφ ηςκ οπμρδθίςκ ιε ημκ
αηυθμοεμ ηνυπμ:
Δθυζμκ γδημφκηαζ μνζζιέκα πζζημπμζδηζηά ή θμζπέξ
ιμνθέξ απμδεζηηζηχκ εββνάθςκ, ακαθένεηε βζα
[] Ναζ [] Όπζ
θαζέλα απφ απηά ακ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δζαεέηεζ
ηα απαζημφιεκα έββναθα:
Εάκ μνζζιέκα από ηα εκ θόβς πζζημπμζδηζηά ή θμζπέξ
ιμνθέξ απμδεζηηζηώκ ζημζπείςκ δζαηίεεκηαζ
δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε βζα ημ θαζέλα:
(δζαδζηηοαηή δζεύεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ,
επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ):
[……][……][……]
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο
Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ, δδθώκς επζζήιςξ όηζ ηα ζημζπεία πμο έπς ακαθένεζ ζύιθςκα ιε ηα ιένδ Ι – IV ακςηένς είκαζ
αηνζαή ηαζ μνεά ηαζ όηζ έπς πθήνδ επίβκςζδ ηςκ ζοκεπεζώκ ζε πενίπηςζδ ζμαανώκ ρεοδώκ δδθώζεςκ.
Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ, δδθώκς επζζήιςξ όηζ είιαζ ζε εέζδ, ηαηόπζκ αζηήιαημξ ηαζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ, κα
πνμζημιίζς ηα πζζημπμζδηζηά ηαζ ηζξ θμζπέξ ιμνθέξ απμδεζηηζηώκ εββνάθςκ πμο ακαθένμκηαζ εηηόξ εάκ :
α) δ ακαεέημοζα ανπή ή μ ακαεέηςκ θμνέαξ έπεζ ηδ δοκαηόηδηα κα θάαεζ ηα ζπεηζηά δζηαζμθμβδηζηά απεοεείαξ ιε
πνόζααζδ ζε εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε μπμζμδήπμηε ηνάημξ ιέθμξ αοηή δζαηίεεηαζ δςνεάκ
α) δ ακαεέημοζα ανπή ή μ ακαεέηςκ θμνέαξ έπμοκ ήδδ ζηδκ ηαημπή ημοξ ηα ζπεηζηά έββναθα.
Ο ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ δίδς επζζήιςξ ηδ ζοβηαηάεεζή ιμο ζη... [πνμζδζμνζζιόξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ ή ημο
ακαεέημκηα θμνέα, όπςξ ηαεμνίγεηαζ ζημ ιένμξ Ι, εκόηδηα Α], πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ πνόζααζδ ζε δζηαζμθμβδηζηά ηςκ
πθδνμθμνζώκ ηζξ μπμίεξ έπς οπμαάθθεζ ζη... [κα πνμζδζμνζζηεί ημ ακηίζημζπμ ιένμξ/εκόηδηα/ζδιείμ] ημο πανόκημξ
Σοπμπμζδιέκμο Εκηύπμο Τπεύεοκδξ Δήθςζδξ βζα ημοξ ζημπμύξ η... [πνμζδζμνζζιόξ ηδξ δζαδζηαζίαξ πνμιήεεζαξ:
(ζοκμπηζηή πενζβναθή, παναπμιπή ζηδ δδιμζίεοζδ ζημκ εεκζηό ηύπμ, έκηοπμ ηαζ δθεηηνμκζηό, ανζειόξ ακαθμνάξ)].
Ηιενμιδκία, ηόπμξ ηαζ, όπμο γδηείηαζ ή είκαζ απαναίηδημ, οπμβναθή(-έξ): [……]

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 Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην ΣΔΤΓ ππνγξάθνπλ:
i) ν Γηαρεηξηζηήο, φηαλ πξφθεηηαη γηα Ο.Δ, ΔΔ, ΔΠΔ ii) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ θαη ν Γηεπζχλσλ  χκβνπινο,
φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη ΑΔ iii) ν Πξφεδξνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, φηαλ ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο είλαη
πλεηαηξηζκφο. iv) νη Νφκηκνη Δθπξφζσπνί ηνπ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε
πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε Πξνκεζεπηψλ, θαζέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
Έλσζε νθείιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο Δλψζεσο, λα πξνζθνκίζεη απηνηειψο ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο θαη ην ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) πνπ πξνβιέπεη ε
Γηαθήξπμε..
εκείσζε :Σμ ΣΔΤΓ δζαηίεεηαζ ζε επελενβάζζιδ ιμνθή ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr ηαζ
www.hsppa.gr.
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1.8. Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο
Ο μζημκμιζηυξ θμνέαξ (πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ) ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ εκηυξ πνμεεζιίαξ δέηα (10)
διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ μθείθεζ κα οπμαάθεζ ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ ηα ελήξ
έββναθα δζηαζμθμβδηζηά ζε δχν (2) αληίγξαθα, ηα μπμία απμζθναβίγμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία πμο
πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 103 ημο Ν.4412/2016:
α) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο73, Απυζπαζια ημο ζπεηζημφ ιδηνχμο, υπςξ ημο πμζκζημφ ιδηνχμο ή,
εθθείρεζ αοημφ, ζζμδφκαιμο εββνάθμο πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή ανπή ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ή ηδξ
πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ εκ θυβς μζημκμιζηυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ υηζ
πθδνμφκηαζ αοηέξ μζ πνμτπμεέζεζξ. Ζ οπμπνέςζδ πνμζηυιζζδξ ημο ςξ άκς απμζπάζιαημξ αθμνά ηαζ ηα πνυζςπα ημο
δεφηενμο εδαθίμο ηδξ παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 73,
β) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 73, πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ημο μζηείμο ηνάημοξ
- ιέθμοξ ή πχναξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ είκαζ εκήιενμζ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο αθμνμφκ ηζξ
εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηφνζαξ ηαζ επζημονζηήξ) ηαζ ςξ πνμξ ηζξ θμνμθμβζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ.
γ) Όζμκ αθμνά ηδκ πανάβναθμ 4, πενίπηςζδ α' ημο άνενμο 73, πζζημπμζδηζηυ πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ανπή ημο
μζηείμο ηνάημοξ - ιέθμοξ ή πχναξ, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ δεκ ηεθεί οπυ πηχπεοζδ ή έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία
ελοβίακζδξ ή εζδζηήξ εηηαεάνζζδξ ή ηεθεί οπυ ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή απυ ημ δζηαζηήνζμ ή έπεζ
οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ ζοιαζααζιμφ ή έπεζ ακαζηείθεζ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ημο δναζηδνζυηδηεξ ή εάκ ανίζηεηαζ
ζε μπμζαδήπμηε ακάθμβδ ηαηάζηαζδ πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία, πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο
Ακ ημ ηνάημξ-ιέθμξ ή δ πχνα ημο μζημκμιζημφ θμνέα δεκ εηδίδεζ ηα έββναθα ή πζζημπμζδηζηά ή υπμο ημ έββναθα ή ημ
πζζημπμζδηζηά δεκ ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ ςξ άκς πενζπηχζεζξ α) – β) (υπςξ αοηά ακαθένμκηαζ ηαζ ζηζξ πανάβναθμξ 1 ηαζ 2
ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ α' ηδξ παναβνάθμο 4 ημο άνενμο 73), ηα έββναθα ή ηα πζζημπμζδηζηά ιπμνεί κα ακηζηαείζηαηαζ απυ
έκμνηδ αεααίςζδ ή, ζηα ηνάηδ - ιέθδ ή ζηζξ πχνεξ υπμο δεκ πνμαθέπεηαζ έκμνηδ αεααίςζδ, απυ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο
εκδζαθενμιέκμο εκχπζμκ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ, ζοιαμθαζμβνάθμο ή ανιυδζμο επαββεθιαηζημφ ή
ειπμνζημφ μνβακζζιμφ ημο ηνάημοξ -ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ μ
μζημκμιζηυξ θμνέαξ.
δ) Γζα ηδκ απυδεζλδ ηδξ απαίηδζδξ ηδξ παναβνάθμο 1α) ηαζ 2 ημο άνενμο 75, Πζζημπμζδηζηυ/αεααίςζδ ημο μζηείμο
επαββεθιαηζημφ ιδηνχμο ημο Πανανηήιαημξ XI ημο Πνμζανηήιαημξ Α' ημο Ν. 4412/2016, ιε ημ μπμίμ πζζημπμζείηαζ δ
εββναθή ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζε αοηυ. Γζα ηδκ απυδεζλδ άζηδζδξ βεςνβζημφ ή ηηδκμηνμθζημφ επαββέθιαημξ, μζ
μζημκμιζημί θμνείξ πνμζημιίγμοκ ζπεηζηή αεααίςζδ άζηδζδξ επαββέθιαημξ, απυ ανιυδζα δζμζηδηζηή ανπή ή ανπή
Ονβακζζιμφ Σμπζηήξ Αοημδζμίηδζδξ.
ε) Πζζημπμζδηζηυ απυ ηδ Γζεφεοκζδ Πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ οκημκζζιμφ ηδξ Δπζεεχνδζδξ Δνβαζζαηχκ πέζεςκ,
απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπημοκ μζ πνάλεζξ επζαμθήξ πνμζηίιμο πμο έπμοκ εηδμεεί ζε αάνμξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα
ζε πνμκζηυ δζάζηδια δφμ (2) εηχκ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ π νμεεζιίαξ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ ή
αίηδζδξ ζοιιεημπήξ. Έββναθμ απυ ημ ανιυδζμ ηιήια βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ ιδ πανάααζδ ηδξ ενβαηζηήξ
κμιμεεζίαξ Νυιμξ 4488/2017 (ΦΔΚ Α' 137/13-09-2017) άνενμ39 /παν2, ή Έλνξθε Βεβαίσζε πεξί κε
παξάβαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (ΑΓΑ 6ΓΛΚΟΞΣΒ-ΟΤΦ) ή Τπεχζπλε Γήισζε (Ν. 4605/2019 αξζ.44
παξ.46).
Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ ζφκηαλδ πναηηζημφ απυ ηδκ
Δπζηνμπή ημο Γζαβςκζζιμφ ηαζ ηδ δζααίααζδ ημο θαηέθμο ζημ απμθαζκυιεκμ υνβακμ ηδξ ακαεέημοζ αξ ανπήξ βζα
ηδ θήρδ απυθαζδξ είηε βζα ηδκ ηαηαηφνςζδ ηδξ ζφιααζδξ είηε βζα ηδ ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ είηε βζα ηδκ
ηήνολδ ημο πνμζςνζκμφ ακαδυπμο ςξ εηπηχημο.
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ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φπνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ηα παξαπάλσ θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
1.9 Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
1.10 Δπηζεκαίλεηαη φηη:
1.10.1 Ο πνμζθένςκ εα δδθχκεζ ακαθοηζηά ηδκ ζοιιυνθςζδ ή απυηθζζδ ηςκ πνμζθενμιέκςκ εζδχκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ
ακηίζημζπεξ πνμδζαβναθέξ ηδξ Γζαηήνολδξ,
1.10.2 Πενζπηχζεζξ πνμζθμνχκ πμο πανμοζζάγμοκ απμηθίζεζξ απυ ημοξ υνμοξ ηδξ Γ\λδξ δεκ εα απμννίπημκηαζ οπυ
ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ μζ απμηθίζεζξ αοηέξ δεκ ακαθένμκηαζ ζημοξ απανάααημοξ υνμοξ ηαζ ηνίκμκηαζ επμοζζχδεζξ απυ
ηδκ ανιυδζα Δπζηνμπή.
1.10.3. Ακηζπνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
1.10.4. Γζεοηνζκίζεζξ πμο δίκμκηαζ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ μπμηεδήπμηε ιεηά ηδκ θήλδ πνυκμο ηαηάεεζδξ ηςκ
πνμζθμνχκ ημοξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
-Γζεοηνζκίζεζξ δίδμκηαζ ιυκμ υηακ γδημφκηαζ απυ ζοθθμβζηυ υνβακμ, είηε εκχπζμκ ημο είηε φζηενα απυ έββναθμ ηδξ
Τπδνεζίαξ ιεηά απυ ζπεηζηή βκςιμδυηδζδ ημο ζοθθμβζημφ μνβάκμο. διεζχκεηαζ υηζ, απυ ηζξ δζεοηνζκίζεζξ πμο
δίδμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς, θαιαάκμκηαζ οπυρδ ιυκμ εηείκεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ζδιεία πμο γδηήεδηακ.
1.10.5. Πέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
1.10.6. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο
θαη εηδηθφηεξα:
• Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε
• Καηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα.

Απαξαίηεηα ζην θάθειν ηεο ηερληθήο θαη ηεο

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε πξνζθφκηζε κέζνπ

απνζήθεπζεο Ζ/Τ (CD – USB) ηεο πξνζθνξάο ζε πξνγξάκκαηα Microsoft WORD.
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-Απμννίπημκηαζ πνμζθμνέξ επζπεζνήζεςκ (ηαηαζηεοαζηζηχκ ή ειπμνζηχκ) πμο ηαηά πανάααζδ ηςκ Άνενςκ 138
ηαζ 182 ηδξ Γζεεκμφξ φιααζδξ Δνβαζίαξ απαζπμθμφκ ή εηιεηαθθεφμκηαζ ακδθίημοξ ηάης ηςκ 15 εηχκ.
- Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο πμο απμννέμοκ
απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, πμο έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ
δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ
ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια X ημο Πνμζανηήιαημξ Α' ημο Ν. 4412/2016.

3-

ΔΓΓΤΖΔΗ

3.1

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

Δονςπασημφ Οζημκμιζημφ Υχνμο ή ζηα ηνάηδ-ιένδ ηδξ Γ ηαζ έπμοκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, ημ δζηαίςια
αοηυ. Μπμνμφκ, επίζδξ, κα εηδίδμκηαζ απυ ημ Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή κα πανέπμκηαζ ιε βναιιάηζμ ημο Σαιείμο
Παναηαηαεδηχκ ηαζ Γακείςκ ιε παναηαηάεεζδ ζε αοηυ ημο ακηίζημζπμο πνδιαηζημφ πμζμφ. Σα ακηίζημζπα έββναθα ηςκ
εββοήζεςκ ακ δεκ είκαζ δζαηοπςιέκα ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα εα ζοκμδεφμκηαζ απυ επίζδιδ ιεηάθναζδ.
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3.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ.
3.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (ζχκθσλα κε ην ΑΡΘΡΟ 72 ΣΟΤ Ν.4412/8-8-2016.)
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α
(24%).
-Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ

ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ πνμξ οπμβναθή ζφιααζδξ

πνέπεζ κα είκαζ αμνίζημο πνυκμο, δδθαδή εα ζζπφεζ ιέπνζ επζζηνμθήξ ηδξ ζηδκ Σνάπεγα.
3.4 Οζ εββοήζεζξ ηαθήξ εηηέθεζδξ πνέπεζ κα πνμαθέπμοκ υηζ ζε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ ημοξ ημ μθεζθυιεκμ πμζυ
οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ηέθμξ πανημζήιμο ηαζ εα πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκεξ ιε ηα ζοκδιιέκα οπμδείβιαηα.
3.5 Καηά ηα θμζπά ζζπφμοκ ηα ακαθενυιεκα ζημ άνενμ 72 ημο Ν. 4412/2016.
4- ΣΗΜΔ
4.1.1 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
4.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:
Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α.
ΗΗ. Πνζνζηφ Φ. Π. Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο ( ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο
Φ. Π. Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία).
Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
4.2

Πνμζθμνέξ πμο δεκ δίκμοκ ηζξ ηζιέξ ζε ΔΤΡΧ ή πμο ηαεμνίγμοκ ζπέζδ ΔΤΡΧ πνμξ λέκμ κυιζζια εα

απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.
4.3 Ζ ακαβναθή ηδξ ηζιήξ ζε ΔΤΡΧ, ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε δφμ ή ηαζ πενζζζυηενα δεηαδζηά ρδθία (άκεο μνίμο),
εθυζμκ πνδζζιμπμζείηαζ ζε εκδζάιεζμοξ οπμθμβζζιμφξ. Σμ βεκζηυ ζφκμθμ ζηνμββοθμπμζείηαζ ζε δομ δεηαδζηά ρδθία,
πνμξ ηα άκς εάκ ηo ηνίημ δεηαδζηυ ρδθίμ είκαζ ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο πέκηε ηαζ πνμξ ηα ηάης εάκ είκαζ ιζηνυηενμ ημο
πέκηε.
4.4 Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
4.6 -Δάκ ζημ δζαβςκζζιυ μζ πνμζθενυιεκεξ ηζιέξ είκαζ οπεναμθζηά παιδθέξ εα ελεηάγμκηαζ θεπημιενχξ μζ πνμζθμνέξ
πνζκ ηδκ έηδμζδ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ. Γζα ημκ ζημπυ αοηυ εα γδηδεμφκ απυ ημκ πνμζθένμκηα κα παναζπεεμφκ
εββνάθςξ μζ ακαβηαίεξ δζεοηνζκίζεζξ ζπεηζηά ιε ημκ μζημκμιζηυ παναηηήνα ηδξ δζαδζηαζίαξ, υπςξ αοηά μνίγμκηαζ ηαζ
ζηα αν. 88-89 ημο Ν.4412/2016 .
4.7 -Ζ Τπδνεζία δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ζημζπεία απαναίηδηα βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ
ηςκ πνμζθενμιέκςκ ηζιχκ, μζ δε πνμιδεεοηέξ οπμπνεμφκηαζ κα πανέπμοκ αοηά.
5- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο πνυκμξ δζάνηεζαξ ηδξ φιααζδξ μνίγεηαζ ζε Έκα (1) Έημξ απυ ηδκ διενμιδκία οπμβναθήξ αοηήξ ιε δζηαίςια ηνίιδκδξ
πανάηαζδξ ςξ πνμξ ηδκ απμννυθδζδ θοζζημφ ή μζημκμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
6. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ
1.Ζ ζφιααζδ πνέπεζ κα οπμβναθεί ιέζα ζε δέηα (10) διένεξ απυ ηδκ ακαημίκςζδ ζημκ εκδζαθενυιεκμ ηδξ
ηαηαηονςηζηήξ απυθαζδξ.
2. Τπεφεοκδ βζα ηδκ μνεή εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ φιααζδξ είκαζ ημ Γ.Ν ΥΑΝΗΧΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΔΧΡΓΗΟ¨.
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7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Χξ πνμξ ημκ ηνυπμ πθδνςιήξ ηαζ ηα απαζημφιεκα ηα δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ πθδνςιή ημο ακαδυπμο ζζπφμοκ ηα
μνζγυιεκα ζημ αν. 200 ημο Ν. 4412/2016.
8-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ
-Δκζηάζεζξ - πνμζθοβέξ οπμαάθθμκηαζ βζα ημοξ θυβμοξ ηαζ ιε ηδκ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 127 ημο Ν.
4412/2016.
9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ζ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ηδξ ανιυδζαξ επζηνμπήξ. Ζ
ακαημίκςζδ ηδξ ηαηαηφνςζδξ ημο Γζαβςκζζιμφ βίκεηαζ εββνάθςξ πνμξ ημκ επζθεβέκηα απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή,
ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 103 - 105 ημο Ν. 4412/216. Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν (χκβαζε) πνπ αθνινπζεί
έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.

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

29

19PROC005447699 2019-08-19
30
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Οκμιαζία Σνάπεγαξ
Καηάζηδια
(Γ/κζδ μδυξ -ανζειυξ ΣΚ fax)

Ζιενμιδκία έηδμζδξ

………..ΔΤΡΧ

……………….

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

…….……………..ζημ

μπμίμ

ηαζ

ιυκμ

πενζμνίγεηαζ

δ

οπμπνέςζή

(ηαζ
ιαξ,

οπέν……….

…………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………
Γ\κζδ……………………………………………………
Πνμξ ……………………………………….……………………..…………………………….
βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ απυ αοηήκ ηςκ υνςκ ηδξ ιε ανζειυ………. ζφιααζδξ, πμο οπέβναρε ιαγί ζαξ βζα ηδκ πνμιήεεζα
………………( αν.δζαη/λδξ …….../…..….) πνμξ ηάθορδ ακαβηχκ ημο ……….. ηαζ ημ μπμίμ πμζυκ ηαθφπηεζ ημ 5% ηδξ
αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ πνμ Φ.Π.Α. αλίαξ ……….ΔΤΡΧ αοηήξ .
Σμ παναπάκς πμζυ ηδνμφιε ζηδ δζάεεζδ ζαξ ηαζ εα ηαηααθδεεί ιε ιυκδ ηδ δήθςζή ζαξ μθζηά ή ιενζηά πςνίξ ηαιία
απυ ιένμξ ιαξ ακηίννδζδ ή έκζηαζδ ηαζ πςνίξ κα ενεοκδεεί ημ αάζζιμ ή ιδ ηδξ απαίηδζδξ ιέζα ζε ηνεζξ (5) διένεξ απυ
απθή έββναθδ εζδμπμίδζδ ζαξ.
ε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ ηδξ εββφδζδξ ημ πμζυ ηδξ ηαηάπηςζδξ, οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ ηέθμξ πανημζήιμο.
Ζ πανμφζα εββφδζδ ιαξ αθμνά ιυκμ ηδκ παναπάκς αζηία ηαζ ζζπφεζ ιέπνζ ηδκ επζζηνμθή ηδξ ζ’ ειάξ, μπυηε βίκεηαζ
αοημδίηαζα άηονδ ηαζ δεκ έπεζ απέκακηί ιαξ ηαιζά ζζπφ.
Απμδεπυιαζηε κα παναηείκμοιε ηδκ ζζπφ ηδξ εββφδζδξ φζηενα απυ απθυ έββναθμ ηδξ Τπδνεζίαξ ζαξ ιε ηδκ
πνμτπυεεζδ υηζ ημ ζπεηζηυ αίηδια ζαξ εα ιαξ οπμαθδεεί πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία θήλδξ ηδξ.
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ , δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ Σξάπεδα,
φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ\με).
Βεααζείηαζ οπεφεοκα υηζ ημ πμζυ ηςκ εββοδηζηχκ ιαξ επζζημθχκ πμο έπμοκ δμεεί ζημ Γδιυζζμ ηαζ ΝΠΓΓ,
ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηαζ ημ πμζυ ηδξ πανμφζαξ, δεκ οπενααίκεζ ημ υνζμ ηςκ εββοήζεςκ πμο έπεζ ηαεμνζζεεί απυ ημ
Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ βζα ηδκ Σνάπεγά ιαξ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ‟
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΡΗΓΓΧΝ (CPV:33141310-6)

4.6.17

0,0619

4.6.86

0,1495

0,0915€

ΣΗΜΖ ΠΣ

4.6.20
0,037

110.700

0,0436€

8.525

ΚΧΓΗΚΟ ΠΣ

ΠΟΟΣΖΣΑ

600
320.300

0,0289€

6.390

ΤΡΗΓΓΑ 5060ML ΜΗΑ
ΥΡΖΖ, ΜΔ
ΜΗΚΡΟ ΜΠΔΚ
(ΑΚΡΟ
ΚΑΘΔΣΖΡΑ),
ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ
ΑΝΑ 1ML.
AΠΟΣΔΗΡΧΜΔ
ΝΖ (ΔΟ)
ΑΣΟΜΗΚΑ Δ
BLISTER
ΤΚΔΤΑΗΑ.M
E ΣΤΛΗΚΟ
ΚΑΗ ΑΤΛΟ
ΣΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ
ΔΝΔΔΗ ΑΝΔΤ
ΒΔΛΟΝΖ

ΜΟΝ.ΜΔΣΡ.

17344
252736

5

ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 60CC
ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΜΠΔΚ ΚΑΗ
ΜΔ ΑΚΡΟ LUER LOCK ΤΡΗΓΓΑ 50-60ML ΜΗΑ
ΥΡΖΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟ
ΜΠΔΚ (ΑΚΡΟ LUER
LOCK) ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ
ΑΝΑ 1ML.
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ (ΔΟ)
ΑΣΟΜΗΚΑ Δ BLISTER
ΤΚΔΤΑΗΑ

ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ
21G

ΔΣ

ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 20CC

ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ
21G

TEM

ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 10CC

TEM

228725

SET ΤΡΗΓΓΔ ΔΓΥΤΣΖ
DUAL SHOT ALPHA
INSECTOR HEAD
NEMOTO KYORINDO
COATO (ΤΡΗΓΓΔ
200ΜΛ,100ΜΛ,ΣΡΗΦΟΓ
ΤΡΗΣΟ ΚΑΛΧΓΗΟ
ΑΘΔΝΖ 1,5Μ ΜΔ 1
ΒΑΛΒΗΓΑ + 2 SPIKES)

ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 60CC
ΜΔ ΔΠΗΣΟΜΗΟ ΓΗΑ
ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΜΔ
ΥΟΝΣΡΟ ΜΠΔΚ ΑΚΡΟ
ΚΑΘΔΣΖΡΑ

4

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

TEM

3

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

TEM

2

17346

1

17345

A/
A

ΚΧΓΗΚΟ

Σα πνμζθενυιεκα είδδ εα πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ
πανμφζαξ Γζαηήνολδξ.
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ΣΗΜΖ ΑΓΟΡΑ
ΥΧΡΗ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΥΧΡΗ
ΦΠΑ

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ
24%

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

18,50€

11.100,00€

-

2.664,00€

13.764,00€

9.256,67€

-

2.221,60€

11.478,27€

4.826,52€

-

1.158,36€

5.984,88€

780,04€

101,40€

-

881,44€

0,098€

626,22€

-

150,29€

776,51€
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4.6.53
0,021
4.6.40

4.6.4
0,69

15.600

0,0254€

0,0304€

0,0243

5.450
229.500
229.889
14.450
60

6,80€

180

ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 60CC
ΜΔ ΔΠΗΣΟΜΗΟ ΓΗΑ
ΒΔΛΟΝΖ ΜΔ ΦΗΛΟ
ΜΠΔΚ- ΤΡΗΓΓΑ 5060ML ΜΗΑ ΥΡΖΖ,
ΜΔ ΜΗΚΡΟ ΜΠΔΚ
(ΑΚΡΟ LUER SLIP),
ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΑ
ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ
ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΔ
LATEX FREE ΜΔ
ΤΣΖΜΑ ΤΝΓΔΖ
LUER LOCK 5 ML-ΠΛΑ
ΤΝΟΛΑ 13%
ΤΝΟΛΑ 24%
ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ

TEM

ΤΡΗΓΓΔ ΔΓΥΤΖ
ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΟΤ
STERILE DISPOSABLE
SYRING 150ML& QFT
ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΓΥΤΣΖ MARK
V PROVIS MEDRAD
ΤΡΗΓΓΔ ΗΝΟΤΛΗΝΖ
(1ML) (ΚΧΓ ORCO
17350)

TEM

ΤΡΗΓΓΔ
ΠΡΟΖΠΑΡΗΝΗ
ΜΔΝΔ ΗΟΝ
BALLANCED
ΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ
ΑΔΡΗΧΝ
ΑΗΜΑΣΟ
ΑΝΑΛΤΣΖ
ΑΒL.5.200
ΜΟΝΑΓΧΝ
MONAΓΧΝ 3ΜL
ME BEΛΟΝΖ
23G

TEM

ΤΡΗΓΓΔ ΑΔΡΗΧΝ
ΑΗΜΑΣΟ ΔΝΖΛΗΚΧΝ
ΜΔ ΒΔΛΟΝΑ 23G

0,0188€

TEM

ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ
21G

TEM

12

ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 5CC

0,0179€

TEM

17348
196915

11

252735

10

128026

9

ΜΔ ΒΔΛΟΝΖ
21G

TEM

8

17347

7

ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 60CC
ΜΔ ΔΠΗΣΟΜΗΟ ΓΗΑ
ΒΔΛΟΝΖ ΜΔ ΦΗΛΟ
ΜΠΔΚ- ΤΡΗΓΓΑ 5060ML ΜΗΑ ΥΡΖΖ,
ΜΔ ΜΗΚΡΟ ΜΠΔΚ
(ΑΚΡΟ LUER SLIP),
ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΑ
1ML.AΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ
(ΔΟ) ΑΣΟΜΗΚΑ Δ
BLISTER
ΤΚΔΤΑΗΑ.ME
ΣΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΑΤΛΟ
ΣΤΛΗΚΟΤ ΓΗΑ
ΔΝΔΔΗ ΑΝ
ΤΡΗΓΓΔ ΠΛΑΣΗΚΔ
ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 2,5CC

17351

6

252734

32

0,0915€

498,68€

64,83€

-

563,51€

4.108,05€

-

985,93€

5.093,98€

4.321,91€

-

1.037,26€

5.359,17€

0,29€

4.190,50€

-

1.005,72€

5.196,22€

408,00€

-

97,92€

505,92€

396,24€

-

95,10€

491,34€

5,47€

-

1,31€

6,78€

1.278,72€

166,23€

39.239,58€
40.518,30€
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9.417,49€
9.583,72€

1.444,95€
48.657,07€
50.102,02€
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΝΥ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ
ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ «ΤΡΗΓΓΧΝ» (CPV 33141310-6)
Οζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ μζ ιέεμδμζ εθέβπμο ηςκ πθαζηζηχκ ζονίββςκ ιζαξ πνήζδξ ηαεμνίγμκηαζ ιε ηδκ Τπμονβζηή
απυθαζδ Α6 6404 (ΦΔΚ681/Β/8-6-91)- «ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ ιέεμδμξ εθέβπμο πθαζηζηχκ ζονίββςκ ηαζ αεθμκχκ
ιζαξ πνήζδξ.»
1. Απαηηήζεηο:
Οζ πθαζηζηέξ ζφνζββεξ ι.π. απαζηείηαζ κα είκαζ ηαε υθα ζφιθςκεξ ιε ηδκ παναπάκς Τπμονβζηή απυθαζδ ηαεχξ ηαζ ιε ηζξ
παναηάης επζπνυζεεηεξ απαζηήζεζξ ηζξ μπμίεξ εέημκηαζ ςξ πνμδζαβναθέξ.


Σμ πνμσυκ πνέπεζ κα θένεζ ζήιακζδ πμζυηδηαξ CE ζφιθςκα ιε ηδκ ΓΤ7/2480/1994 ΚΤΑ ζε εκανιυκζζδ ιε ηδκ
μδδβία 93/42/Δ.Δ/14-06-1993.



Οζ ζοιιεηέπμκηεξ εα πνέπεζ κα επζζοκάρμοκ ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ βζα ηδ ζήιακζδ CE απυ ακηίζημζπμ
ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ.

2.Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπξίγγσλ είλαη:
2.1 Γζα ημκ ηφθζκδνμ ημ πμθοπνμποθέκζμ ,βζα ημ έιαμθμ

ημ πμθοαζεοθέκζμ ηαζ ημ εθαζηζηυ πανέιαοζια θοζζηά

ζζθζημκζζιέκμ ηαμοηζυοη. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ηιδιάηςκ ηδξ ζφνζββαξ ηαζ ηςκ
αεθμκχκ πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ημ εκέζζιμ οβνυ εα είκαζ ανπζηή πνχηδ φθδ ηαζ υπζ ακαηοηθςιέκδ
2.2 Συζμ ημ πθαζηζηυ υζμ ηα ημ ζζθζηςιέκμ εθαζηζηυ κα ιδκ εθεοεενχκμοκ οθζηά πμο επδνεάγμο –αθάπημοκ ηδ
εεναπεοηζηή ζζπφ ημο εκζειέκμο

οβνμφ, δεκ πνέπεζ κα είκαζ ημλζηά ή

κα πνμηαθμφκ πνζμβυκα ή κα είκαζ πδβέξ

ιζηνμμνβακζζιχκ πμο κα πνμηαθμφκ ιυθοκζδ ή κα πνμηαθμφκ άθθδ ακεπζεφιδηδ επίδναζδ.
2.3 Ηδζαίηενδ πνμζμπή εα δμεεί ζημ πυζμ ηαθή ζηεβακυηδηα πμο έπεζ ημ εθαζηζηυ πανέιαοζια ηαζ ζηδ ηαθή εθανιμβή
ηδξ ηεθαθήξ ηδξ αεθυκαξ ζημ ζηοθίζημ ηδξ ζφνζββαξ. Σμ ηάθοιια ηδξ αεθυκαξ κα αθαζνείηαζ άκεηα, πςνίξ κα απαζηείηαζ
ζδζαίηενμξ πεζνζζιυξ.
2.4 Να οπάνπεζ ζημπ πνζκ ημ ηέθμξ ημο ηοθίκδνμο χζηε ημ έιαμθμ κα ιδκ ιπμνεί κα αβεζ εκηεθχξ απ αοηυκ.
2.5 Να είκαζ πνυζθαηδξ παναβςβήξ ηαζ ηαηά ηδκ παναθααή δ διενμιδκία παναβςβήξ ημοξ κα ιδκ είκαζ πνμβεκέζηενδ
ηςκ έλζ (6) ιδκχκ απ αοηή ηδξ παναθααήξ.
2.6 Ζ ιέεμδμξ απμζηείνςζδξ κα είκαζ ηαημπονςιέκδ ηαζ απμδεηηή δζεεκχξ
2.7 Με ηδκ πνμζθμνά κα ηαηαηίεεκηαζ εηεέζεζξ έθεβπμο παναδμπήξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ πνμσυκηςκ .
2.8 Όθεξ μζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοκμδεφμοκ ημ πνμζθενυιεκμ πνμσυκ κα πανέπμκηαζ απαναίηδηα ζηδ Δθθδκζηή βθχζζα.
3. Πξνζθνξέο:
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ δζαβςκζζιυ πνέπεζ απαναίηδηα ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ:
3.1. Να δδθχζμοκ ιε οπεφεοκδ δήθςζδ (ημο Ν.1599/1986) ηα ενβμζηάζζα ηαζ ηδ πχνα ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ αοεεκηζηυηδηα
ηςκ πζζημπμζδηζηχκ, πμο εα πνμζημιίζμοκ.
3.2. Να οπμαάθμοκ δήθςζδ ζοιιυνθςζδξ ζφιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993.
3.3. Να δδθχζμοκ ημκ Κμζκμπμζδιέκμ Ονβακζζιυ βζα ημκ έθεβπμ πμζυηδηαξ CE, ηαεχξ ηαζ ημκ ανζειυ ακαβκχνζζδξ πμο
έπεζ πμνδβδεεί ζημκ Κμζκμπμζδιέκμ Ονβακζζιυ απυ ηδκ Δπζηνμπή ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.
3.4. Να δδθχζμοκ απαναίηδηα, υηζ πνμζθένμοκ υθα ηα γδημφιεκα ιεβέεδ ηςκ πθαζηζηχκ ζονζββχκ ιζαξ πνήζεςξ
(ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ).
3.5. Καηά ημ ζηάδζμ ηδξ αλζμθυβδζδξ κα πνμζημιίζμοκ δείβιαηα απυ ηζξ πνμζθενυιεκεξ
Πθαζηζηέξ ζφνζββεξ ζηδκ Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ.
3.6. ε πενίπηςζδ πμο ηνζεμφκ ιεζμδυηεξ, βζα ηάεε πανηίδα πθαζηζηχκ ζονζββχκ ιζαξ πνήζδξ πμο εα παναδίδμοκ, κα
πνμζημιίγμοκ ζηδκ επζηνμπή παναθααήξ έηεεζδ ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο (έθεβπμξ ζηεζνυηδηαξ, θμζπμί θςημπδιζημί
έθεβπμζ, ιε ηα έλμδα ημο εθέβπμο κα αανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή), ζηδκ μπμία εα πενζθαιαάκμκηαζ ηα ελήξ:
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3.6.1. Ο ανζειυξ πανηίδαξ.
3.6.2. Σμ υκμια ηαζ δ δζεφεοκζδ ημο ηαηαζηεοαζηή ηαζ ημο ενβαζηδνίμο εθέβπμο.
3.6.3. Ζ διενμιδκία εθέβπμο.
3.6.4. Σμ απμηέθεζια ημο εθέβπμο.
3.7. Πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ δοκαηυηδηα ημο πνμιδεεοηή κα ακηαπμηνζεεί ζηδκ απαίηδζδ ηδξ παναβνάθμο 3.6. ηδξ
εκυηδηαξ 3. (πνμζηυιζζδ έηεεζδξ ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο ηαηά ηδκ παναθααή), εα πνέπεζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ
αλζμθυβδζδξ μζ πνμιδεεοηέξ κα πνμζημιίζμοκ ακηίβναθμ έηεεζδξ, ηαηά ηα ακςηένς ακαθενυιεκα, ενβαζηδνζαημφ
εθέβπμο εκδεζηηζηήξ πανηίδαξ ηςκ πνμζθενυιεκςκ πθαζηζηχκ ζονζββχκ. Σα έλμδα εθέβπμο εα αανφκμοκ ημκ
πνμιδεεοηή.
3.8. Οζ πνμιδεεοηέξ μθείθμοκ κα ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ Δ3/833/1999 «Πενί δζαζθάθζζδξ
ζοζηήιαημξ πμζόηδηαξ βζα ηζξ εηαζνείεξ δζαηίκδζδξ ζαηνμηεπκμθμβζηώκ πνμσόκηςκ», υπςξ αοηή ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.
3.9. Οζ ζοιιεηέπμκηεξ εα πνέπεζ κα επζζοκάρμοκ ζηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά ημοξ:
3.9.1. Ακηίβναθμ ηδξ πζζημπμίδζδξ ηαηά ISO 9001/2008 ή ιε ημ ISO 13483/2003 ημο ενβμζηάζζμο παναβςβήξ.
3.9.2. Ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ βζα ηδ ζήιακζδ CE απυ ακηίζημζπμ ημζκμπμζδιέκμ μνβακζζιυ.
3.9.3. Ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ ζοιιυνθςζδξ ιε ηδκ Τπμονβζηή Απυθαζδ Δ3/833/1999.
4. πζθεπαζία – Δπηζήκαλζε:
4.1. Ζ ζοζηεοαζία πνέπεζ κα είκαζ αζθαθήξ ηαζ ακεεηηζηή, χζηε κα πνμθοθάζζεζ ηζξ ζφνζββεξ απυ επζιμθφκζεζξ.
4.2. Σμ οθζηυ ζοζηεοαζίαξ απαζηείηαζ κα είκαζ ζαηνζηυ πανηί ηαζ πθαζηζηυ θζθι ηαζ κα επζθέβεηαζ ζφιθςκα ιε ηα
ακαθενυιεκα ζημ άν. 6 ηδξ Τπμονβζηήξ Απυθαζδξ Α6/6404δζξ/02-08-1991.
4.3. ηδκ ελςηενζηή ζοζηεοαζία υθςκ ηςκ πθαζηζηχκ ζονζββχκ ιζαξ πνήζδξ κα ακαβνάθμκηαζ μζ παναηάης εκδείλεζξ:
4.3.1. ημζπεία ηαηαζηεοαζηή - πχνα ηαζ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ.
4.3.2.Τθζηυ ηαηαζηεοήξ.
4.3.3. Μέβεεμξ
4.3.4. Ζ έκδεζλδ «Να ιδκ πνδζζιμπμζείηαζ ιε παναθδεΰδδ», εηηυξ ακ ηα πνμζθενυιεκα είδδ είκαζ ζοιααηά ιε ηδκ
παναθδεΰδδ.
4.3.5. Ζ έκδεζλδ «ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΗ» ηαζ μ ηνυπμξ απμζηείνςζδξ.
4.3.6. Ζιενμιδκία παναβςβήξ.
4.3.7. Ζιενμιδκία θήλδξ (αζθαθμφξ πνήζδξ).
4.3.8. Ανζειυξ πανηίδαξ.
4.3.9. ήιακζδ CE.
4.4 Οζ εκδείλεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ § 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7. ηαζ 4.4.8. ιπμνεί κα πανέπμκηαζ ιε ηδ ιμνθή ηςκ ζοιαυθςκ
πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ημ Δονςπασηυ πνυηοπμ ΔΛΟΣ ΔΝ 980.
5. Έιεγρνη θαηά ηελ παξαιαβή:
5.1. Ο ιαηνμζημπζηυξ έθεβπμξ βίκεηαζ απυ ηδκ επζηνμπή παναθααήξ, δ μπμία εθέβπεζ, εάκ μζ πθαζηζηέξ ζφνζββεξ, πμο
παναδίδμκηαζ, ακήημοκ ζημ ζοβηεηνζιέκμ ενβμζηάζζμ ηαηαζηεοήξ, πμο αλζμθμβήεδηε απυ ηδκ ανιυδζα Δπζηνμπή
Αλζμθυβδζδξ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδ ζφιααζδ, χζηε κα ιδκ πνμζημιίγεηαζ μπμζαδήπμηε άθθμ είδμξ ζονζββχκ, πμο δεκ
αλζμθμβήεδηε.
5.2. Πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ πμζυηδηα ηςκ ζονζββχκ, πμο παναθαιαάκμκηαζ, εα πνέπεζ μζ Δπζηνμπέξ παναθααήξ
ηαηά ημ ιαηνμζημπζηυ έθεβπμ:
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5.2.1. Να γδημφκ απυ ημκ πνμιδεεοηή, ακηίβναθμ ηδξ έηεεζδξ ημο ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο ημο ηαηαζηεοαζηή, δ μπμία εα
αθμνά ηδ ζοβηεηνζιέκδ πανηίδα ζονζββχκ, πμο παναθαιαάκμοκ, υπςξ πνμαθέπεηαζ ζηδκ § 3.6. ηδξ εκυηδηαξ 3.
Πνμζθμνέξ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ.
5.2.2. Να εθέβπμοκ ημκ ανζειυ πανηίδαξ ηςκ ζονζββχκ, πμο εα ακαβνάθεηαζ επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ, ζφιθςκα ιε ημ εδάθζμ
4.3.8. ηδξ εκυηδηαξ 4. οζηεοαζία - Επζζήιακζδ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα είκαζ μ ίδζμξ ιε ημκ ακαθενυιεκμ ζηδκ έηεεζδ
ενβαζηδνζαημφ εθέβπμο, πμο εα πνμζημιίγεζ μ πνμιδεεοηήξ.
5.2.3. Να εθέβπμοκ ηδκ διενμιδκία παναβςβήξ ηςκ ζονζββχκ, πμο ακαβνάθεηαζ επί ηδξ ζοζηεοαζίαξ ζφιθςκα ιε ηδκ
πανάβναθμ εδάθζμ 4.3.7. ηδξ εκυηδηαξ 4. οζηεοαζία ηαζ ηδκ § 2.6. ηδξ εκυηδηαξ 2. Απαζηήζεζξ ηςκ ηεπκζηχκ
πνμδζαβναθχκ, χζηε κα ιδκ παναθαιαάκμκηαζ ζφνζββεξ απυ βεναζιέκμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ.
5.2.4. Να απμζηέθθμοκ πενζμδζηά ηαηά ηδκ ηνίζδ ημοξ ακηζπνμζςπεοηζηά δείβιαηα ζονζββχκ βζα έθεβπμ απμζηείνςζδξ ζε
ενβαζηήνζμ ημο θμνέα ή ημο Τπμονβείμο Τβείαξ, ημο Δ.Ο.Φ. ηαζ άθθςκ.
5.2.5. Σα έλμδα εθέβπμο ηαζ ηα απμζηεθθυιεκα δείβιαηα εα αανφκμοκ ημκ πνμιδεεοηή.
1) Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ ηζρχεη (ISO 9001-2003)
Να ηαηαηεεμφκ απμδεζηηζηά έββναθα ιε ηδκ πνμζθμνά.
2) Σν πξντφλ πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ7/2480/1994 θνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ζε
ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 93/42/Δ.Δ./14-06-1993.
Οζ ζοιιεηέπμκηεξ κα ηαηαεέημοκ ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ επζηονςιέκα ακηίβναθμ ημο πζζημπμζδηζημφ βζα ηδ ζήιακζδ CE
πμο έθααακ απυ ημκ ακηίζημζπμ ημζκμπμζδιέκμ Ονβακζζιυ.
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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„‟

Υακζά, ζήιενα …………………………….. ζημ Σιήια πνμιδεεζχκ ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υακίςκ «Ο ΑΓΗΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ», μζ οπμβεβναιιέκμζ α) ημ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ «Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ» πμο εδνεφεζ ζηα Υακζά ιε
Α.Φ.Μ. 0999444662 ΓΟΤ Υακίςκ, υπςξ εηπνμζςπείηαζ κυιζια βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ απυ ημκ Γζμζηδηή η.
……………………………………. ηαζ α) ………………………., εηπνυζςπμ ηδξ εηαζνείαξ …………………………, Γ/κζδ:
…………………….. Σδθ. …………….., Φ.Α.Ξ. …………… ιε Α.Φ.Μ: ………………… Γ.Ο.Τ: …………………,
ζοιθχκδζακ ηαζ ζοκαπμδέπηδηακ ηα ελήξ :
Με ηδκ ιε ανζε. ………../…-..2018 Απυθαζδ Γ ημο Νμζμημιείμο ηαηαηονχεδηε δ πνμιήεεζα ηςκ εζδχκ ςξ αοηά
πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζημ άνενμ 1 ηδξ πανμφζδξ φιααζδξ ζηδκ εηαζνεία …………………………
Ζ ηαηαηφνςζδ έβζκε ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ημο Γδιυζζμο Ακμζηημφ οκμπηζημφ Γζαβςκζζιμφ πμο δζεκενβήεδηε
ηδκ …../…../2018 ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ Γ/λδξ ιε ανζε. ……./…-….-2018 ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ
ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ ηζιήξ, ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ
πνμζθενυιεκςκ εζδχκ.
Ύζηενα απυ ηα ακςηένς μ πνχημξ απυ ημοξ ζοιααθθυιεκμοξ ιε ηδκ πνμακαθενυιεκδ ζδζυηδηά ημο, ακαεέηεζ ζημκ
δεφηενμ, μκμιαγυιεκμ ζημ ελήξ Πνμιδεεοηή, ηδκ πνμιήεεζα ηςκ εζδχκ ςξ αοηά πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζημ άνενμ 1
ηδξ πανμφζδξ φιααζδξ, ηα μπμία ημο ηαηαηονχεδηακ ζφιθςκα ιε ημοξ ηαηςηένς υνμοξ ηαζ ζοιθςκίεξ, ηζξ μπμίεξ
απμδέπεηαζ ακεπζθφθαηηα.
Ζ ζφιααζδ αοηή δζέπεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 4412/2016 πενί Γδιμζίςκ οιαάζεςκ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ
Τπδνεζζχκ, ημκ Νυιμ 2469/97 άνενμ 18 ηαζ ηςκ ζπεηζηχκ δζαηάλεςκ πενί ηναηήζεςκ ηαζ θυνμο, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24
& ημκ Ν. 3329/05 “ Δεκζηυ φζηδια Τβείαξ & Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ”, ημ Ν. 3527/2007 « Κφνςζδ οιαάζεςκ οπέν
Νμιζηχκ πνμζχπςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ & Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ», ημ
Ν.3580/2007 «Πνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεομιέκςκ απυ ημ Τπμονβείμ Τβείαξ ηαζ Κμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ
δζαηάλεζξ» ηαζ θμζπέξ ζζπφμοζεξ.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ - ΣΗΜΖ
Α. ηελ εηαηξεία ……………………… σο εμήο :
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ΟΝΟΜΑΗΑ ΔΗΓΟΤ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. …………….
ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΤΜΠΔΡ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. ……….
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ζ πανάδμζδ εα είκαζ ηιδιαηζηή βζα έκα έημξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο.
Ο Πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα παναδχζεζ ηα παναπάκς είδδ ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ, εκηυξ 48 ςνχκ ιεηά απυ βναπηή
παναββεθία, ζημ Γεκζηυ Νμζμημιείμ Υακίςκ (Κςδζηυξ ΝUTS: GR434) ζημοξ πχνμοξ πμο εα ημο οπμδεζπεμφκ, ιε δζηή
ημο εοεφκδ.
Ο πνυκμξ πανάδμζδξ ιπμνεί κα παναηαεεί ηαηυπζκ αζηζμθυβδζδξ απυ ημκ πνμιδεεοηή ιε ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ
Τπδνεζίαξ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΟΣΗΚΖ-ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή παναθααή ηςκ εζδχκ εα βίκεζ απυ ηδκ πνμξ ημφημ μνζζεείζα επζηνμπή, βζα ηδκ μνεή εηηέθεζδ
αοηχκ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο πνυκμξ δζάνηεζαξ ηδξ φιααζδξ μνίγεηαζ ζε έκα (1) έημξ ιε δζηαίςια ηνίιδκδξ πανάηαζδξ ςξ πνμξ ηδκ απμννυθδζδ
θοζζημφ ή μζημκμιζημφ ακηζηεζιέκμο.
ΑΡΘΡΟ 5
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Χξ πνμξ ηα δζηαζμθμβδηζηά πθδνςιήξ ηαζ θμζπά ζημζπεία ζζπφμοκ ηα υζα ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ ζημ αν. 200 ημο Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ο πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα ηδνήζεζ ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ εζδχκ πμο ημο έπμοκ ηαηαηονςεεί ζφιθςκα ιε
ηζξ απμθάζεζξ ημο Γ ημο Γεκζημφ Νμζμημιείμο Υακίςκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ έββναθδ πνμζθμνά ημο δ μπμία απμηεθεί
ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ πανμφζδξ ζφιααζδξ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δηηυξ απυ ηζξ ηονχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ Ν. 4412/2016, μ πνμιδεεοηήξ εα αανφκεηαζ ηαζ βζα ηάεε γδιζά πμο ηοπυκ
εα πνμηφρεζ ζημ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ απυ ηδ ιδ εηηέθεζδ ή ηαηή εηηέθεζδ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ.
ΑΡΘΡΟ 8
Γζα υθα ηαζ ηα θμζπά εέιαηα, ακαθμνζηά ιε ηδκ πνμιήεεζα δ μπμία πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ζφιααζδ αοηή, ζζπφεζ δ
έββναθδ πνμζθμνά ημο πνμιδεεοηή πμο απμηεθεί ακαπυζπαζημ ηιήια ηδξ πανμφζδξ ζφιααζδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα
ακαθενυιεκα ζημκ Ν. 4412/2016 πενί Γδιμζίςκ οιαάζεςκ Ένβςκ, Πνμιδεεζχκ ηαζ Τπδνεζζχκ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ ζφιααζδξ δ εηαζνία ηαηέεεζε ηδκ ιε ανζειυ ……………………. εββοδηζηή επζζημθή
ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ Σνάπεγαξ ……………………… , πμζμφ ηςκ ………………….εονχ (5% επί ηδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ,
πςνίξ ημκ ΦΠΑ), ζζπφμξ ιέπνζ επζζηνμθήξ ηδξ.
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ΆΡΘΡΟ 10
Καηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ δεζιεφεηαζ βζα ηδκ πζζηή ηαζ απανέβηθζηδ
ηήνδζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο πμο απμννέμοκ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ
ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, πμο έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ εεκζηυ δίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ
δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Πανάνηδια X ημο
Πνμζανηήιαημξ Α' ημο Ν. 4412/2016.
οιθςκείηαζ υηζ ηάεε άθθδ ηνμπμπμίδζδ ηδξ πανμφζδξ ζφιααζδξ, πνυζεεηδ ζοιθςκία, πανμπή δζεοημθφκζεςξ,
πανάηαζδξ πνυκμο εηηέθεζδξ ηθπ βίκεηαζ ηαζ απμδείπκεηαζ ιυκμ έββναθα απμηθεζζιέκμο ηάεε άθθμο ιέζμο απυδεζλδξ.
Γζα μπμζαδήπμηε δζαθμνά ακαηφρεζ απυ ηδκ πανμφζα ζφιααζδ ανιυδζα είκαζ ηα δζηαζηήνζα ηδξ πυθδξ ηςκ Υακίςκ.
Ύζηενα απυ αοηά ζοκηάπεδηε δ ζφιααζδ δ μπμία αθμφ δζααάζηδηε ηαζ αεααζχεδηε, οπμβνάθεηαζ κυιζια απυ ημοξ
ζοιααθθυιεκμοξ, ζε ηνία (3) πνςηυηοπα. Σα δφμ (2) θαιαάκεζ ημ Νμζμημιείμ ηαζ ημ ηνίημ μ ΑΝΑΓΟΥΟ.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Γηα ην Γ.Ν. ΥΑΝΗΧΝ
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
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