18PROC004055707 2018-11-23

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
3θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
«Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ»
ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Ρρομθκειϊν
ΡΛ: ΜΡΑΜΡΟΥΤΘ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Τθλ : 2313 308-154
Fax : 2310 207-426
Ταχ.Δ/νςθ: Εκν. Αμφνθσ 41
Ταχ.κωδ.: 54635, ΘΕΣ/ΝΙΚΘ

Θεςςαλονίκθ, 23-11-2018
Αρικμ. πρωτ.: 18816

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ
Το Γενικό Νοςοκομείο Θες/νίκθσ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» φςτερα από τθν
υπ’αρικμ. 21θ/κ17ο/15-11-2018 (ΑΔΑ:Ω9Κ46904Κ-ΣΨΦ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
του Νοςοκομείου,
ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ
ςυνοπτικό διαγωνιςμό με αρικμ. Διακιρυξθσ 28θ/2018 με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν
προμικεια τριϊν (3) προβολζων οροφισ χειρουργείου για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ -Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» με οργανικι μονάδα ζδρασ το «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», με
cpv:31518600-6, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ #40.000,00#
Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι ςτισ 07-12-2018, θμζρα ΠΑΡΑΚΕΤΘ και ϊρα 10:00 π.μ. , ςτο Γραφείο προμθκειϊν του Νοςοκομείου ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»,
Εκνικισ Άμυνασ 41, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ, Θεςςαλονίκθ.
Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ υπθρεςίασ (www.gennimatas-thess.gr). Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν τθλ. 2313
308154.
Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΣΟΥΓΚΑ ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΘΘ 3θσ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ»
ΟΡΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑ Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΘΜΑ
ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
ΔIΑΚΘΡΤΞΘ No 28/2018
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΘ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΩΔΙΚΟ CPV
ΚΩΔΙΚΟ NUTS
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ ΜΕ ΦΠΑ
24%
ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΘ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΟ ΚΘΜΔΘ

1

ΤΝΟΠΣΙΚΟ *ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 117 του Ν.
4412/2016]
Θ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ
(χαμθλότερθ τιμι)
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: 06-12-2018
ΘΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΣΘ και ΩΡΑ: 14:30
ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: 07-12-2018
ΘΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΘ
ΩΡΑ: 10:00 π.μ.
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ»
ΕΘΝΙΚΘ ΑΜΤΝΘ 41
31518600-6
GR
32.258,10€
40.000,00€
ΑΡΑΝΣΑ (40) ΘΜΕΡΕ
23-11-2018

Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο υπολο-

γισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα
αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της
σύμβασης.
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ)
2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ )
3. ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ Ν. 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ)
4. Σ.Ε.Τ.Δ. (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ)
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ.
1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007).
1.3 Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα
1.4

Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –
Νζα εταιρικι μορφι- Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων
και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ)

1.5 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».
1.6 Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)
2. Σισ αποφάςεισ:
2.1. Θ με αρ. πρωτ. 17611/06-11-2018 ΑΔΑ 7Μ9946904Κ-Δ6Θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ και νομικι
δζςμευςθ πίςτωςθσ, ςε βάροσ του ΚΑΕ 9749 του προχπολογιςμοφ τθσ Οργανικισ Μονάδασ ζδρασ
«Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ».
2.2. Τθν υπϋαρικμ. 21θ/κ17ο/15-11-2018 (ΑΔΑ:Ω9Κ46904Κ-ΣΨΦ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου περί ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ
ςυνοπτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, ςε ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ
τιμι), για τθν προμικεια τριϊν (3) προβολζων οροφισ χειρουργείου.
Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 32.258,10€ χωρίσ
Φ.Ρ.Α και 40.000,00 € με Φ.Ρ.Α.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 07-12-2018 ΘΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΘ και ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ςτο
Γραφείο προμθκειϊν του Νοςοκομείου «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», από τθν αρμόδια επιτροπι
διενζργειασ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Οι φάκελοι των προςφορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν), υποβάλλονται ςφραγιςμζνοι, μζςα ςε
ζναν ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου του Νοςοκομείου, όπου κα παραλαμβάνονται και κατόπιν κα αποδίδονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν.
3
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Πςοι επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, κα πρζπει να υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ
με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, ςτο πρωτόκολλο επί αποδείξει2, του Γενικοφ Νοςοκομείου
Θεςςαλονίκθσ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» τθσ Οργανικισ Μονάδασ ζδρασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ», Διεφκυνςθ Εκν. Αμφνθσ 41, Τθλζφωνα Επικοινωνίασ 2310-207.475 και 2313-308.154,
μζχρι και τισ 06-12-2018 θμζρα ΠΕΜΠΣΘ και ΩΡΑ: 14:30 (με οποιονδιποτε τρόπο και αν αυτά
κατατίκενται ι αποςτζλλονται.) (όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 121, του Ν. 4412/2016).
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι
εκπρόςωποι τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΚΑΣΑΡΣΙΘ – ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1.

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
α) τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα
β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλουν κοινι προςφορά
γ) ςυνεταιριςμοί
δ) κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν

2.

Κάκε προςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα και υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο ι πακζτο, ςε δφο (2) αντίγραφα, ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ:
α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
γ Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
δ. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.

3.

Οι προςφζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, ςφμφωνα με τισ
οικείεσ διατάξεισ:
α. Σα παρακάτω δικαιολογθτικά (επί ποινι απόρριψθσ):
1. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016 ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Παράρτθμα Γϋ. Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ

2

π.χ. Η προσφορά απαρέγκλιτα θα συνοδεύεται από επιστολή του προσφέροντα με την οποία θα δηλώνεται η συμμετοχή
του στην διαγωνιστική διαδικασία. Η κατάθεσή της θα πραγματοποιείται στην Αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου από
την οποία θα εγγράφονται τα αποδεικτικά στοιχεία της παραλαβής της
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των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ
υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από
αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ). Θ απαιτοφμενθ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται, επί
εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο απ’ αυτοφσ και επί ανωνφµων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον πρόεδρο
και τον διευκφνοντα ςφµβουλο ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο είτε µε απόφαςθ
του ∆ιοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ είτε µε ειδικι ατοµικι εξουςιοδότθςθ του
προζδρου ι διευκφνοντα ςυμβοφλου.
2. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ (ΦΕΚ ςφςταςθσ ι ΓΕΜΘ ι καταςτατικό, ζναρξθ
εργαςιϊν από τθν οικεία ΔΟΥ και εγγραφι ςτο Επιμελθτιριο, πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ) του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ προςϊπου (άρκρο 93 του
Ν.4412/2016).
3. Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΣΕΤΔ), όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο άρκρο 79, παράγραφοσ 4 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Δ'.
β. Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», εντόσ του οποίου τοποκετείται θ τεχνικι προςφορά.
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», τοποκετείται απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα το ςφνολο των κατατικζμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ζνα
πρωτότυπο και το δεφτερο απλό φωτοαντίγραφο. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα πρζπει ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΙΨΘΣ να περιλαμβάνει:
1. Πλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθπαραπομπι ςτο τεχνικό φυλλάδιο (ανά κεφάλαιο και παράγραφο – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ) με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ,
ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ.
2. Πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και κάκε άλλου είδουσ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ
ςυμμόρφωςθ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ
(π.χ. ISO, CE κ.λ.π.).
3. Ζγγραφθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: α) θ προςφορά
του πλθροί πλιρωσ τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) θ
προςφορά του ιςχφει για διάςτθμα τουλάχιςτον εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν.
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
γ.

Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», εντόσ του
οποίου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά.
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΟ ΦΑΚΕΛΟ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα (εκ των οποίων το ζνα πρωτότυπο
5
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και το δεφτερο φωτοαντίγραφο), θ οποία κα περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, επί ποινι απόρριψθσ, διαμορφωμζνα ωσ εξισ:
1.

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα δοκοφν ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράφονται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.

2.

Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και οι επιβαρφνςεισ επί των
κρατιςεων. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι περιλαμβάνονται τα ζξοδα προμικειασ και μεταφοράσ του υπό προμικειασ είδουσ ςτο χϊρο
που κα υποδειχτεί ςτον προμθκευτι από τθν Υπθρεςία.

3.

Στθν προςφορά κα αναγράφεται το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα υπό προμικεια είδθ και κα βαρφνει το Νοςοκομείο.

4.

Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον προμθκευτι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ
και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι πζραν του προςφερόμενου αντίτιμου των
ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του μζχρι τθν οριςτικι
παραλαβι των ειδϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ.

Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για
τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Θ ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον υποψιφιο προμθκευτι.
Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διαδικαςία - ςφμβαςθ αφενόσ είναι δεςμευτικι για τον προμθκευτι ο οποίοσ και οφείλει να εφαρμόςει τισ τυχόν
αλλαγζσ άμεςα αφετζρου δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ για τθν Υπθρεςία.
φµφωνα µε τα άρκρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία του
διαγωνιςµοφ, υποχρεοφνται ςτθν οικονοµικι τουσ προςφορά εφόςον θ προμικεια του είδουσ
παρακολουκείται από το παρατθρθτιριο τιμϊν (ΦΕΚ 777/Β 4-6 2010) να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν αναγραφόμενθ τιμι του είδουσ ςτθν ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Θ υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι προςφορά ανϊτερθ τθσ τιμισ που κα
αναφζρεται ςτθν παραπάνω διλωςθ. τθν περίπτωςθ που θ προμικεια του είδουσ ΔΕΝ παρακολουκείται ςτο ΠΑΡΑΣΘΡΘΣΘΡΙΟ ΣΙΜΩΝ αυτό να αναγραφεί ςτθν ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ.
Επιςθμαίνεται ότι:
1. Όλα τα προςκομιηόμενα ζγγραφα πρζπει να είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα
των πρωτοτφπων ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014.
2. Σα ξενόγλωςςα πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι και επικυρωμζνα από το Τπουργείο Εξωτερικϊν ι από επίςθμο μεταφραςτικό γραφείο ι από δικθγόρο.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ, τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προςκομίηονται πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν, ςφμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014
3. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν αλθκζσ και ακριβζσ περιεχόμενο, άλλωσ επιφζρουν κυρϊςεισ.
4.

Ο προςφζρων, ςε περίπτωςθ υποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε
τα ζννομα ςυμφζροντα του, οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ ε6
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μπιςτευτικοφ χαρακτιρα» ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4412/2016. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά µόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει
τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ δε δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί
διαγωνιηόμενοι. Το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν
φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του π.δ.
28/2015 (Α'34).
5.

Οι προςφορζσ, επί ποινι απόρριψθσ, δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ,
διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια επιτροπι παραλαβισ
και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν
διόρκωςθ, να μονογράψει και να ςφραγίςει αυτιν. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςϋαυτιν διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.

6.

Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του
Ν.4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ,
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι
πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί
νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο
όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, (ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν.4412/2016). Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο
όργανο.

7.

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ για χρονικό διάςτθμα 180
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και για το χρόνο που
αποδζχονται να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν παροφςα διακιρυξθ, απορρίπτεται ςαν απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται μονομερϊσ, μετά από απόφαςθ του Δ.Σ,
πριν από τθ λιξθ τθσ και για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί
να παρατείνεται εγγράφωσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυμμετζχοντοσ, εφόςον τοφτο
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό
διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ. Σε κάκε περίπτωςθ οι προςφζροντεσ
υποχρεοφνται να μεριμνοφν για τθν παράταςθ, αντιςτοίχωσ, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ ςυμμετοχισ.
Ρεραιτζρω παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λάβει χϊρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

8. Θ ανάδειξθ του προμθκευτι κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι).
Ιςοδφναμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ με τθν ίδια τιμι/υπθρεςία μεταξφ δφο ι περιςςότερων προςφερόντων. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον προμθκευτι με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ ςυλλογικοφ
οργάνου και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
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9.

Ρροςφορζσ αόριςτεσ, ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι υπό αίρεςθ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Επίςθσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, κακόςον αποτελοφν όλεσ απαράβατουσ όρουσ.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΘ ΣΙΜΩΝ

1. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ).
2. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
3. Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
3.1. Αποςφραγίηονται οι κυρίωσ φάκελοι, κακϊσ και οι φάκελοι των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν και μονογράφονται από τθν Επιτροπι όλα τα
δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ προςφορζσ.
3.2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν αποςφραγίηονται και μονογράφονται μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ τθν ίδια θμζρα και ϊρα.
3.3. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν
καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλλει προςφορζσ ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μζλθ τθσ.
4. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
α) ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ &
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που
ζχουν υποβλθκεί.
β) ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία κα γίνει αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν.
γ)

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οι φάκελοι των oικovoμικϊv προςφορϊν αποςφραγίηονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και των λοιπϊν ςτοιχείων αυτισ.
Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςφζρκθκαν.
Θ Επιτροπι κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
εάν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι κα κατατάξει τισ προςφορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα Τιμϊν. Θ Επιτροπι διαβιβάηει το πρακτικό τθσ ςτθν Υπθρεςία θ οποία αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνα τθσ γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ θ απόφαςι τθσ για τθν κατάταξθ των προςφορϊν.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ
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αποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτζσ
ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ διαπίςτωςι τθσ ςυμφωνίασ τθσ προςφοράσ με τουσ απαράβατουσ όρουσ, όπωσ αυτοί ορίηονται
από τθν διακιρυξθ, και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, γίνεται με αιτιολογθμζνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, τθν οποία επικυρϊνει με απόφαςθ τθσ θ Διοίκθςθ τθσ
υπθρεςίασ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΘ ΣΙΜΘ
1. Θ προςφερόμενθ τιμι κα αναγράφεται ςε ευρϊ και κα περιλαμβάνει τισ νόμιμεσ κρατιςεισ,
εκτόσ του αναλογοφντα ΦΡΑ.
2. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3. Οι τιμζσ δεςμεφουν τον ανάδοχο για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςε τυχόν
παράταςθ αυτισ.
4. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ-ΕΓΓΤΘΕΙ
1. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον προμθκευτι, του οποίου θ προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ,
που προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (χαμθλότερθ
τιμι).
2. Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου.
Στθ ςυνζχεια, κα αποςταλεί ςτον ι ςτουσ προςφζροντασ θ ςχετικι ςφμβαςθ.
3. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ
είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό ίςο με ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΠΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
Μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν ςε πλιρθ λειτουργία και
τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, κα κατατεκεί από τον προμθκευτι ανεξαρτιτωσ ποςοφ κατακφρωςθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ
λειτουργίασ ποςοςτοφ 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) και για χρονικό διάςτθμα
που καλφπτει τθ ςυμβατικι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.
4. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε
να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ενϊ του
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ.
5. Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξα9

18PROC004055707 2018-11-23
κολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για ςαράντα (40) θμζρεσ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΝΣΑΕΙ
Ζνςταςθ επιτρζπεται κατά τθσ διακιρυξθσ, κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ. Για τουσ λόγουσ, τθν προκεςμία και τθ διαδικαςία υποβολισ ενςτάςεων
και εξζταςισ τουσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν.4412/2016.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ προςκομίηεται παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ
ίςου με το ζνα επί τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του διαγωνιςμοφ. Το ποςοςτό του
παραβόλου και το φψοσ των ανωτζρω ποςϊν μπορεί να αναπροςαρμόηονται μετά από ζκδοςθ
κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και τουριςμοφ, Οικονομικϊν και Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΛΘΡΩΜΘ
H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ είναι να υπάρχει:
α) Τιμολόγιο πϊλθςθσ ειδϊν, που κα αναφζρει τθν τιμι μόνο ςε EURO.
β) Βεβαίωςθ του αρμόδιου αςφαλιςτικοφ ταμείου ι οργανιςμοφ ότι ζγινε θ καταβολι των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για το προςωπικό που απαςχολεί.
γ) Ρρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ.
δ) Φορολογικι ενθμερότθτα.
Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ
του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον προμθκευτι.
Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ
τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.).
Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.
Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».
Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου και του προμθκευτι , που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν.
10
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4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ πλθρωμισ, που οφείλεται ςε
υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν κ.λ.π.).
Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:
1. 0,06%: Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου
2. 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
3. 20% Υπζρ ΟΓΑ επί του ωσ άνω χαρτοςιμου
4. 0,06%: Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου
5. 3% χαρτόςθμο επί κρατιςεων υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
6. 20% Υπζρ ΟΓΑ επί του ωσ άνω χαρτοςιμου
7. 2% Υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςτθν κακαρι αξία του τιμολογίου αφοφ αφαιρεκοφν οι παραπάνω
κρατιςεισ
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 4% για
προμικεια υλικϊν.
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα
Αρχι.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΚΑΝΟΝΕ ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει ςταλεί για δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ
και ςτουσ παρακάτω φορείσ:


Εμπορικό - Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ



Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ



Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ

Για ότι δεν αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ιςχφουν οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου νόμοι και διατάξεισ (Ν.4412/2016).
Σα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα διατίκενται αποκλειςτικά από τθν
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου,
Θ ΔΙΟΙΚΘΣΡΙΑ
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ

ΣΟΤΓΚΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΘ

11

18PROC004055707 2018-11-23
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ –ΑΠΑΙΣΘΕΙ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΟΡΟΦΘ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ
1) Ο υπό προμικεια διπλόσ χειρουργικόσ προβολζασ κα πρζπει να είναι μοντζλο πρόςφατθσ κυκλοφορίασ. Το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ να είναι από το 2010 και μετά. Θα αποτελείται από ζναν
κφριο και ζνα δορυφόρο προβολζα.
2) Να είναι μοντζρνασ τεχνολογίασ και αμεταχείριςτοσ. Κάκε προβολζασ να ζχει τελευταίασ τεχνολογίασ και υψθλισ ποιότθτασ λαμπτιρεσ LED.
3) Να είναι κατάλλθλοσ για χριςθ ςε επεμβάςεισ πάςθσ φφςεωσ αλλά κυρίωσ για επεμβάςεισ
κοιλίασ και γενικισ χειρουργικισ.
4) Να είναι καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα αςφαλείασ για χειρουργικά
φωτιςτικά ςϊματα IEC 60601-1, IEC 60601-2-41 και CE Mark.
5) Και οι δφο κεφαλζσ κα πρζπει να αναρτοφνται από τθν οροφι ομοαξονικά ωσ προσ τον κάκετο
άξονα. Κάκε κεφαλι να ζχει δυνατότθτα περιςτροφισ του κφριου βραχίονα που αρκρϊνεται ςτθν
οροφι ωσ προσ τον κάκετο άξονα 3600. Θ κάκε κεφαλι πρζπει εκτόσ από το να κινείται πλιρωσ
περιμετρικά, ςτον κάκετο άξονα, να κινείται επάνω και κάτω και να παίρνει όλεσ τισ δυνατζσ κλίςεισ και κζςεισ μζςω διπλϊν ςυςτθμάτων ανάρτθςθσ και περιςτροφισ τθσ κεφαλισ. Θ προςφορά
κα πρζπει να ςυνοδεφεται απαραιτιτωσ με πλιρθ, αναλυτικά και κατανοθτά ςχζδια που να δείχνουν τόςο με μοίρεσ όςο και με μονάδεσ μζτρθςθσ μικουσ τισ δυνατότθτεσ κίνθςθσ των κεφαλϊν.
6) Θ μετακίνθςθ να επιτυγχάνεται με κεντρικι, αποςπϊμενθ, αποςτειροφμενθ χειρολαβι και από
περιφερειακζσ χειρολαβζσ επί τθσ κεφαλισ του προβολζα.
7) Να ζχουν μζγιςτθ φωτιςτικι ζνταςθ αμφότεροι οι προβολείσ τουλάχιςτον 160.000 Lux ςε απόςταςθ 1 m. Θ φωτιςτικι ιςχφσ και ςτουσ δφο προβολείσ να είναι ρυκμιηόμενθ και να κυμαίνεται
το ελάχιςτο όχι κάτω από 30% και το μζγιςτο ζωσ 100%.
8) Να μθν αυξάνει τθ κερμοκραςία ςτθν περιοχι τθσ κεφαλισ του χειρουργοφ περιςςότερο από
1ο C.
9) Θ κερμοκραςία χρϊματοσ φωτιςμοφ πρζπει να είναι μεταβαλλόμενθ ςε τουλάχιςτον 3 ςκάλεσ,
με το ελάχιςτό τθσ να είναι τουλάχιςτον ζωσ 3500 Kelvin και το μζγιςτο τουλάχιςτον 4500 Kelvin
10) Ο δείκτθσ χρωματικισ απόδοςθσ (Color Rendering Index- CRI) πρζπει να είναι τουλάχιςτον 95
και το R9 για το κόκκινο χρϊμα (Red Rendering Index- R9) τουλάχιςτον 94.
11) Για κάκε προβολζα το βάκοσ ομοιογενοφσ πεδίου φωτιςμοφ (depth of illumination L1+L2)
για φωτεινότθτα τουλάχιςτον 20% επί τθσ μζγιςτθσ χωρίσ επανεςτίαςθ, να είναι τουλάχιςτον 850
12
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mm και για φωτεινότθτα τουλάχιςτον 60% επί τθσ μεγίςτθσ χωρίσ επανεςτίαςθ να είναι τουλάχιςτον 450 mm.
12) Κάκε προβολζασ να διακζτει ρυκμιηόμενο πεδίο φωτιςμοφ του οποίου θ κατϊτερθ τιμι να
είναι τουλάχιςτον 22 εκατοςτά και θ ανϊτερθ τουλάχιςτον 25 εκατοςτά.
13) Το ςφςτθμα των προβολζων να είναι ςκιαλυτικό και για τουσ δφο προβολείσ, ακόμθ και αν
παρεμβάλλεται εμπόδιο ςτθν πορεία τθσ φωτεινισ δζςμθσ, και θ εναπομζνουςα φωτεινότθτα τθσ
μζγιςτθσ να είναι για αμφότερουσ τουσ προβολείσ τουλάχιςτον:
Εναπομζνουςα ακτινοβολία με ζναν ςωλινα άνω των 95%
Εναπομζνουςα ακτινοβολία με μία μάςκα άνω των 35%
Εναπομζνουςα ακτινοβολία με δφο μάςκεσ άνω των 35%
Εναπομζνουςα ακτινοβολία με μία μάςκα και ζναν ςωλινα άνω των 35%
Εναπομζνουςα ακτινοβολία με ζναν ςωλινα και δφο μάςκεσ άνω των 35%
14) Ο χρόνοσ ηωισ των λυχνιϊν LED πρζπει να είναι τουλάχιςτον 50.000 ϊρεσ.
15) Να είναι χαμθλισ κατανάλωςθσ ρεφματοσ, όχι άνω των 75W ανά κεφαλι και να ςυνδζεται
ςτο δίκτυο πόλθσ 220V, 50Hz.
16) Να διακζτουν αμφότεροι οι προβολείσ ςφςτθμα χαμθλοφ περιβάλλοντοσ φωτιςμοφ, κατάλλθλο για ενδοςκοπικζσ επεμβάςεισ.
17) Κάκε κεφαλι να δφναται να δεχτεί μεταγενζςτερθ τοποκζτθςθ κάμερασ full HD κακϊσ και να
μπορεί να προςτεκεί ςτο ςφςτθμα των προβολζων οκόνθ ι βραχίονασ για ανάρτθςθ οκόνθσ.
18) Να διακζτουν αμφότεροι οι προβολείσ ενςωματωμζνα χειριςτιρια ελζγχου. Αυτά κα πρζπει
να ρυκμίηουν οπωςδιποτε τθν ζνταςθ φωτιςμοφ και τθ κερμοκραςία χρϊματοσ.
19) Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον 2 ζτθ.
20) Να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικϊν και τεχνικι υποςτιριξθ (service) τουλάχιςτον για 10 ζτθ.
Ο προμθκευτισ να είναι εκπαιδευμζνοσ ωσ προσ το προςφερόμενο είδοσ και ικανόσ για τθν τεχνικι υποςτιριξθ και ςυντιρθςι του. Στθν περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι ο καταςκευαςτισ τότε θ τεχνικι προςφορά να ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ
για τθν επίςθμθ αντιπροςϊπευςθ του προςφερόμενου είδουσ ςτθν Ελλάδα.
21) Με τθν παράδοςθ του εξοπλιςμοφ να παραδοκοφν τα manualbooks, τα πιςτοποιθτικά με
φφλλο ςυμμόρφωςθσ και με αναλυτικζσ παραπομπζσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και ςε θλεκτρονικι
μορφι.
22) Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να διακζτει ISO 13485/03 και ο προμθκευτισ να διακζτει ΕΝ ISO
9001/00, ISO 13485/03 και να πλθροί τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Ρ. οικ./13485/04 και να είναι ενταγμζνοσ ςε
πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςει του Ρ.Δ. 117/2004.
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23) Να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ του νόμου 1599/86 που να βεβαιϊνει ότι ο προμθκευτισ
κα αποςυνδζςει και κα απομακρφνει τουσ υπάρχοντεσ προβολείσ, με δικά του ζξοδα και ςε ςυμφωνθμζνο χϊρο. Επίςθσ, ότι κα εγκαταςτιςει τουσ νζουσ προβολείσ με δικι του ευκφνθ και ζξοδα και κα τουσ ςυνδζςει με όλα τα απαραίτθτα δίκτυα ϊςτε να μποροφν να τεκοφν άμεςα ςε
πλιρθ λειτουργία.
24) Ο προμθκευτισ να κάνει εγκαίρωσ και οπωςδιποτε πριν τθν υποβολι των προςφορϊν, αυτοψία του χϊρου τοποκζτθςθσ των προβολζων, ςυνοδεία υπαλλιλων τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ
του Νοςοκομείου, προκειμζνου να βεβαιϊςει εγγράφωσ με υπεφκυνθ διλωςθ του νόμου
1599/86 τθν επάρκεια των ιδθ αναφερόμενων υποδομϊν.
25) Να υποβλθκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ με τισ προδιαγραφζσ με τθ ςειρά και τθν αρίκμθςθ που
δίνονται παραπάνω.
Στο φφλλο ςυμμόρφωςθσ κα πρζπει απαραίτθτα να υπάρχουν παραπομπζσ ςτα πιςτοποιθτικά ι
κάκε λογισ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν αλικεια αυτϊν που αναφζρονται ς’ αυτό. Οι παραπομπζσ κα πρζπει να είναι ευκρινείσ, ςυγκεκριμζνεσ και κατά αφξοντα αρικμό και τα ζγγραφα
ςτα οποία αναφζρονται κα πρζπει να είναι αρικμθμζνα και ταξινομθμζνα επίςθσ κατ’ αφξοντα
αρικμό.
Στισ παραπομπζσ κα πρζπει να αναφζρεται ο αφξων αρικμόσ του εγγράφου, ο αρικμόσ τθσ ςελίδασ του εγγράφου και θ παράγραφοσ ι κάποιο άλλο ςθμείο που υποδεικνφει ακριβϊσ τθ κζςθ
τθσ παραπομπισ. Εάν θ τεκμθρίωςθ των αναφορϊν που αναγράφονται ςτο φφλο ςυμμόρφωςθσ
αποδεικνφεται ςε άλλο ςθμείο των εγγράφων διαφορετικό απ’ αυτό που ςαφϊσ ορίηεται από τθν
παραπομπι δεν κα λαμβάνεται υπ’ όψθ.
Θ οποιαδιποτε απόκλιςθ από τα προαναφερόμενα αποτελεί αιτία απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ
ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):
Ο – Θ Πνομα:
Πνομα
και
Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα
και
Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ
Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ Κατοικίασ:

Επϊνυμο:

Τθλ:
Οδόσ

Αρικ:
Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):

ΤΚ:

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου:
1) Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ
2) Συμμετζχω ςτο ςυνοπτικό διαγωνιςμό του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» για τθν προμικεια τριϊν (3) προβολζων οροφισ χειρουργείου
3) Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του
άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016.
5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι ανάλογεσ καταςτάςεισ,
6) Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.
7) Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του
Ν.4412/2016.
8) Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του
Ν.4412/2016
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
10) Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, ςε
όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν.
Θμερομθνία:
Ο/Θ Δθλ………

(Υπογραφι)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που
απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο
υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό
όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται
από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το
χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ
ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
ΜΕΡΟ Ι: ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ/ΑΝΑΘΕΣΟΝΣΑ ΦΟΡΕΑi ΚΑΙ ΣΘ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΘ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/
ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: 3θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221872
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Εκν. Άμυνασ 41, Θεσ/νίκθ, 54635
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΜΠΑΡΜΠΟΤΣΘ ΣΑΜΑΣΙΑ
- Τθλζφωνο: 2313 305 154
- Θλ. ταχυδρομείο: promitheies@gennimatas-thess.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.
gennimatas-thess.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του
ςχετικοφ CPV): ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
ΟΡΟΦΘ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ
cpv 31518600-6
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ:
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν
υπάρχει): 28/2018
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
ΟΠΟΤ ΤΠΑΡΧΕΙ Θ ΕΝΔΕΙΞΘ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
ΜΕΡΟ II: ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε
άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό
των εργαηομζνων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
είναι
εγγεγραμμζνοσ
ςε
επίςθμο
κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων
οικονομικϊν
φορζων
ι
διακζτει

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει
εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και,
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ
V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου
ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό
αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά
περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον
επίςθμο κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει
όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ
ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ
να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και
φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα
δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα
αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Σρόποσ ςυμμετοχισ:

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
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Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
* + Ναι * + Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
από κοινοφ με άλλουσ;
ΕΑΝ ΝΑΙ ΜΕΡΙΜΝΘΣΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΧΩΡΙΣΟΤ ΕΝΣΤΠΟΤ ΣΕΤΔ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Σμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ [ ]
ι των τμθμάτων για τα οποία ο
οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει
προςφορά.
(ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

(ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
τιριξθ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV
και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
(ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να *+Ναι *+Πχι
ανακζςει
οποιοδιποτε
μζροσ
τθσ
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
υπεργολαβίασ;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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ΜΕΡΟ III: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Α: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ΠΟΤ ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕ ΚΑΣΑΔΙΚΕvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
xi

3. απάτθ ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ xii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ

τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.

Λόγοι που
καταδίκεσ:

ςχετίηονται

με

ποινικζσ Απάντθςθ:

Υπάρχει
τελεςίδικθ
καταδικαςτικι *+ Ναι *+ Πχι
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxv το
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία
ζχει
οριςτεί
απευκείασ
περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ α) Θμερομθνία:* +,
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμείο-(-α): * +,
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγοσ(-οι):* +
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * β) *……+
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+·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ
καταδικαςτικι απόφαςθ:

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ
ςτθν *……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxx:
(ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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Β: ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΘΝ ΚΑΣΑΒΟΛΘ ΦΟΡΩΝ Θ ΕΙΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει *+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ
απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
που
οφείλει
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων,
είτε
υπαγόμενοσ
ςε
δεςμευτικό
διακανονιςμό
για
τθν
xxii
καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
ναΕάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

να

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΧΕΣΙΗΟΝΣΑΙ ΜΕ ΑΦΕΡΕΓΓΤΟΣΘΣΑ, ΤΓΚΡΟΤΘ ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ Θ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑ
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα,
ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων
ι
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
και εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxv
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ)
αναγκαςτικι
διαχείριςθ
από
εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ -[.......................]
οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα
δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων
ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό
αυτζσ αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;
*…...........+
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
πλθροφορίεσ:
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii,
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρι
ι
επαναλαμβανόμενθ
xxx
πλθμμζλεια
κατά
τθν
εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
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προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
*….................+
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
πλθροφορίεσ:
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
(ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν Απάντθςθ:
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ *+ Ναι *+ Πχι
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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ΜΕΡΟ IV: ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:

ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο

Α: ΓΕΝΙΚΘ ΕΝΔΕΙΞΘ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ
φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;
Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ
ςτα
ςχετικά
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται
και δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ
φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι
και
χρθματοοικονομικι
επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ:
*……+
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ:
*……+
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ:
*……+
εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

κφκλοσ
κφκλοσ
κφκλοσ

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+
νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+
νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+
νόμιςμα

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται
από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο
εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι *……+,*……+*…+ νόμιςμα
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο
εξισxxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
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θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ *…................................…+
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ
τθσ
απαιτοφμενθσ
xxxv
αναλογίεσ
που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογίασ-αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα θ αντίςτοιχθ αξία)
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ
εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5)
Το
αςφαλιςμζνο
ποςό
ςτθν *……+*…+νόμιςμα
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν
κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το
εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εγγράφων):
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αναφοράσxxxvii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ
που ζχει προςδιοριςτεί:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ
που
αναφζρονται
ςτθν
διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αναφοράσxxxviii, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και
τουσ
παραλιπτεσ
δθμόςιουσ
ι
xxxix
ιδιωτικοφσ :
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων
ζργων, ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ
που
αναφζρονται
ςτθν
διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγρα ποςά
θμερομ παραλιπ
φι
θνίεσ
τεσ
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)

*……..........................+

*……+
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προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει
τα ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και (ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
ζρευνασ που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που
κα παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για
προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο
ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:

*....……+
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)

*+ Ναι *+ Πχι

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)

α)*......................................……+

β) *……+
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να *……+
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα (ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
36

18PROC004055707 2018-11-23
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ *……+
διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα, (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται
από
πιςτοποιθτικά
γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*....……+
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)

*+ Ναι *+ Πχι
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει
τα
απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων,
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με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι
ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα (ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
μποροφν να προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ
τθσ
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
τα
ςυςτιματα
ι
πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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ΜΕΡΟ V: ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΠΛΘΡΟΤΝΣΩΝ ΣΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΘ
ΤΠΟΨΘΦΙΩΝ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ
διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων
με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά
ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ
φορζασ
διακζτει
τα
απαιτοφμενα ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά
ι
λοιπζσ
μορφζσ
αποδεικτικϊν
ςτοιχείων
διατίκενται
θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxliv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ)
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ΜΕΡΟ VI: ΣΕΛΙΚΕ ΔΘΛΩΕΙ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονταιxlvi, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlvii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
Σο ΣΕΤΔ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ
προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘ ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΙΧΤΟΤΝ ΣΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΘΝ ΚΑΣΕΤΘΘΝΣΘΡΙΑ
ΟΔΘΓΙΑ 23 ( ΑΠΟΦΑΘ 3/24-01-18 ΣΘ ΕΑΑΔΘΤ) ΑΔΑ Ψ3ΘΙΟΞΣΒ-Κ3Ε ΘΕΜΑ: « ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
ΤΜΠΛΘΡΩΘ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΕΕ»
i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν

ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
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Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.

iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να
βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”

vii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό

αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300

τθσ 11.11.2008, ς. 42).

ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ
κείμενθ νομοκεςία).

xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ

κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν
Ρρωτοκόλλων.

xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ

ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.

xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.

xiv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ

εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς.
1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και
άλλεσ διατάξεισ.".

xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )

xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ

αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν

επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.

xxi

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ

αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).

xxii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό
λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί,
ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι
τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ

xxiii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .

xxv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi Άρκρο 73 παρ. 5.
xxvii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
xxix Ρρβλ άρκρο 48.
xxx

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)

xxxi Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που
κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiii Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxiv Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.

xxxix Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xl

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο

οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xli

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι

εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
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xlii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του

υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliii Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xliv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlvii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι
ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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