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Συντήρηση των εγκαταστάσεων µηχανηµάτων,
παροχής ιατρικού αέρα, ιατρικού κενού και
οξυγόνου του Νοσοκοµείου.
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Η δαπάνη της παροχής
υπηρεσίας θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του
Νοσοκοµείου.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
3. Τον Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
4. Τον Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), όπως ισχύει
σήµερα.
5. Τον Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτεία (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
όπως ισχύει σήµερα.
6. Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2-3-2011) « ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα.
7. Το Π.∆ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-082016).
8. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις», όπως ισχύει σήµερα.
9. Τον Ν.4272/2014 άρθρο 47 (ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014, Παρατηρητήριο Τιµών (περί
νοµιµοποίησης δαπανών), όπως ισχύει σήµερα.
10. Τον Ν.4238/2014 άρθρο 21 (ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014), «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο
Υγείας (ΠΕ∆Υ)…..», όπως ισχύει σήµερα.
11. Toν Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 247/Α /27-11-1995), όπως ισχύει σήµερα.
12. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010), « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
ισχύει σήµερα.
13. Τον Ν.4250/ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις», όπως ισχύει σήµερα.
14. Το άρθρο 117 (Συνοπτικός διαγωνισµός) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ». .
15. Την υπ’αριθ.4665/15-9-2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας,
σύµφωνα µε την οποία οι τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται απο τους φορείς της
παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, δεν εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή
Προµηθειών Υγείας, βάσει των διατάξεων του Ν.4412.2016.
16. Την υπ’αριθ. 15/67/7-12-2016 Απόφαση του ∆.Σ του Γενικού Νοσοκοµείου ‘’ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ’’ – ‘’Γ.Ν.’’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ’’ για την έγκριση διενέργειας
της προηγούµενης αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας και των τεχνικών
προδιαγραφών.
17. Την υπ’ αριθ. 13/28/23-5-2018 Απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου. για την έγκριση
διενέργειας της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας, της παρούσας διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών.
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18. Την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής µε θέµα «Έγκριση του "Τυποποιηµένου
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
19. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017 “Άσκηση υπαίθριων εµπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις” µε
το άρθρο 107 του οποίου τροποποιούνται επιµέρους διατάξεις του Βιβλίου I (∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρµογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ),
ΙΙ (∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρµογή στην Οδηγία
2014/25/ΕΕ), ΙΙΙ (∆ιακυβέρνηση), IV (Έννοµη Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων) & V (Τελικές ∆ιατάξεις) του ν. 4412/2016,
20.Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΘΕΧ46904Ε-3Κ9.
Στο ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο εντάσσονται και οι πιθανές τροποποιήσεις αυτού
έως την ηµέρα διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.
Άρθρο1ο. Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής - ∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
Οι οικονοµικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1. (11) του Ν.
4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των
προσώπων ή και φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων
επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.
Επιπλέον το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο άρθρο
25 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς υπό µορφή ενώσεων ή προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µµορφή, για την
υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).
Εφόσον όµως η ανάθεση της σύµβασης γίνει σε ένωση ή σύµπραξη οικονοµικών φορέων,
αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη ορισµένης
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης (άρθρο 19
παρ. 3, Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν.
4412/2016).
Γενική Παρατήρηση:
Όπου ζητούνται δικαιολογητικά συµµετοχής πρωτότυπα, δύναται να κατατεθούν
ευανάγνωστα φωτοαντίγραφά τους, εκτός από την εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόµενα του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
Οι συµµετέχοντες, Επί Ποινή Απόρριψης υποχρεούνται µε την κατάθεση της
προσφοράς, να καταθέσουν:
1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόµενης
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 432,00 Ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη - µέρη της Σ∆Σ και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.E ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική
γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
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2. Οι συµµετέχοντες, υποχρεούνται να συµπληρώσουν και να καταθέσουν το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆ – Παράρτηµα Γ’), το
οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µµέρη και παρέχει προκαταρκτική
απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων
73 παρ. 1, 2 & 4 εδ. Α και θ του Ν. 4412/2016.
2.1 Το ΤΕΥ∆ ( Άρθρο 79 παρ. 4 του Ν4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης
σύµβασης (Παράρτηµα Β’) συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και θα διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν,
προαιρετικά, από την Υπηρεσία, εφόσον ζητηθεί σε µορφή αρχείου DOC (σε
επεξεργάσιµη µορφή), για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το
συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή σε
έντυπη µορφή.
2.2 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα Γ’) είναι οι εξής
Α) Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥ∆ και ειδικότερα
ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για στα κατωτέρω αδικήµατα,
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
• ∆ωροδοκία
• Απάτη,
•Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα τροµοκρατικές δραστηριότητες
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οικονοµικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της
παρούσας περίπτωσης Α, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι
τα µέτρα που έλαβε, επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος.
Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από
τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016.
Β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και
της επικουρικής ασφάλισης), σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥ∆.
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∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα
περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της
υποβολής προσφοράς.
Γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση, ή να µην έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, ή να µη
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Η Υπηρεσία µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας.
∆) Να είναι εγγεγραµµένος ο οικονοµικός φορέας στα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής του.
Ε) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Στ) Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4
περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται,
ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Α,Β,Γ,∆,Ε & Στ, αποτυπώνονται στα
αντίστοιχα πεδία του συνηµµένου ΤΕΥ∆ (Παράρτηµα Γ’) της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
η Υπηρεσία αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α,Β,Γ,∆,Ε & Στ.
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Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής Α,Β,Γ,∆,Ε &
Στ και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσας «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
2.3 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως
εξής:
- Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Υπηρεσία και όλα τα υπόλοιπα µέρη
συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που
ήδη έχουν επιλεγεί από την Υπηρεσία, όπως φαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του
Παραρτήµατος Β’΄ της παρούσας
- Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την
υπογραφή του κατά νόµο υπόχρεου/-ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι :
- Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥ∆.
- Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί
και να υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη.
- Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό , τότε όλα τα παραπάνω
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆.
Η προσφορά καθώς και η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα ισχύουν για εκατόν
ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που
σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναµο εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό
εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥ∆.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό
δηµόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης , σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την
κύρια και την επικουρική ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον
οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε
φορέα – µέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6.β της παρούσας,
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
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Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε
αφερεγγυότητα ή επαγγελµατικό παράπτωµα):
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 1 πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρµόδια, κατά περίπτωση αρχή, ήτοι:
Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση, ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή να µην
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση
Γ του άρθρου 1, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 1.
∆)
Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV του ΤΕΥ∆ (:Κριτήρια επιλογής Α:
Καταλληλότητα) . της περίπτωσης ∆ του άρθρου 1,
Πιστοποιητικό ότι ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασής του.
Ε) Για την περίπτωση ∆ του άρθρου 1, ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελτικού ή εµπορικού οργανισµού
της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στο µέρος λόγοι
αποκλεισµού.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονοµικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή
προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.
Αρθρο 2ο. Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών.
1.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στον 4ο
όροφο του Κτιρίου Σχολής Μαιών, το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 12η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 14.00µ.µ.
Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα δεν

παραλαµβάνονται και επιστρέφονται.
Προσφορές που δεν θα υποβληθούν µε τον πιο πάνω τρόπο δεν γίνονται
αποδεκτές και ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.
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Οι προσφορές από τους συµµετέχοντες κατατίθενται σε ένα κυρίως σφραγισµένο
φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει:
-

Φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής επί ποινή απόρριψης, ένα Πρωτότυπο και
ένα Αντίγραφο.

-

Φάκελο τεχνικής προσφοράς επί ποινή απόρριψης, ένα Πρωτότυπο και ένα
Αντίγραφο
Με την Τεχνική προσφορά οι συµµετέχοντες υποχρεούνται και στην κατάθεση
Πελατολογίου, και Βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης έργων .

-

Φάκελο οικονοµικής προσφοράς επί ποινή απόρριψης, ένα Πρωτότυπο και ένα
Αντίγραφο.

Οι τρεις ανωτέρω φάκελοι θα κατατεθούν εντός του Κυρίως Φακέλου.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, παρουσία των συµµετεχόντων την ηµέρα και ώρα που
ορίζεται στη διακήρυξη.
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο ως εξής:
- Κατά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού αποσφραγίζεται ο κυρίως
φάκελος και οι άλλοι τρεις των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής
προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς, µονογράφεται κάθε σελίδα των
πρωτοτύπων και των τριών φακέλων και ανακοινώνονται οι προσφερόµενες τιµές
στους συµµετέχοντες.
- Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων εταιρειών αποσύρονται και η επιτροπή
ελέγχει και αξιολογεί τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τις τεχνικές προσφορές, και τέλος
αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές των εταιρειών που καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
- Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερθέντων, συντάσσει πρακτικό διαγωνισµού,
µε πρόταση για την ανάθεση της προµήθειας, ή παροχής υπηρεσίας στον πρώτο
µειοδότη για κάθε ένα είδος ξεχωριστά, ή για το σύνολο της υπηρεσίας.
∆ιαδικασία ανάδειξης αναδόχου – ων - Κατακύρωση:
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο οικονοµικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος)
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο
φάκελο τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης
διακήρυξης και προβλέπονται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, στο Τµήµα
Γραµµατείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο), τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο ίδιο ως ανωτέρω άρθρο.
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Στον ανωτέρω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς :
•

Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας µε τη
διακριτική επωνυµία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”».

•

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

•

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

•

Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου Οικονοµικού Φορέα (συµπεριλαµβανοµένων
Ταχυδροµικής ∆ιεύθυνσης, Ταχυδροµικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας
και Fax). Σηµειώνεται ότι τα αναγραφόµενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία
επικοινωνίας µε το διαγωνιζόµενο.

Άρθρο 3ο. Αιτίες απόρριψης προσφοράς.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία
ή/και αιρέσεις,
αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
κατά την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε
αντιπροσφορά,
αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους
τµήµατα της προµήθειας ή της παροχής υπηρεσίας.
δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
σχετικά κεφάλαια της παρούσας,
δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από
τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό,
δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές
σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς,
η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό ανά είδος της
παρούσας διακήρυξης,
η οικονοµική προσφορά δεν είναι µέσα στα σχετικά όρια που ορίζονται από
το Παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ κατά την τελευταία ηµέρα υποβολής της
προσφοράς.
η οικονοµική προσφορά είναι υπερβολικά χαµηλή σύµφωνα µε τον
Ν.4412/2016 άρθρα 88 και 89.
ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από την Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
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Άρθρο 4ο. Προσφερόµενη τιµή.
Επί της υποβαλλόµενης οικονοµικής προσφοράς, πρέπει να αναφέρονται οι
κωδικοί µε τις αντίστοιχες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών (Ν.3846/2010 άρθρο 24
και Ν.3918/2011 άρθρο 13) εκάστου προσφερόµενου είδους ή παροχής υπηρεσίας
(εφόσον υπάρχει), κατά την τελευταία ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
1.Οι τιµές θα δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθµητικώς και ολογράφως, θα
είναι ΣΤΑΘΕΡΕΣ σε ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α, για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας ή
ανά κατηγορία υπηρεσίας εφόσον αυτή επιµερίζεται σύµφωνα µε την παρούσα
διακήρυξη, χωρίς Φ.Π.Α.
Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις που αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη.
2.Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς και σε
ξεχωριστή γραµµή.
3.Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όµως, για την ακρίβεια των αναφεροµένων
βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο.
4.Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής
τιµής, υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσµα.
5.Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6.Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός
µέρη που πιθανόν υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά
τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ αυτά.
7.Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή του προσφερόµενου είδους,
όπως αυτή προκύπτει από την οικονοµική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιµές των
διαφόρων µερών, από τα οποία ενδεχοµένως αποτελείται το προσφερόµενο είδος
προµήθειας.
8.Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή σε υλικά ή υπηρεσίες που
αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται αµαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
Άρθρο 5ο. Αξιολόγηση διαγωνισµού.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάση της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς, µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), για το σύνολο της
παροχής υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται
κατόπιν κληρώσεως µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες
προσφορές, σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 άρθρο 90.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του Ν.4412/2016 άρθρο 90.
Άρθρο 6ο. Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
γνωµοδότησή του µπορεί να προτείνει:
1.Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για µεγαλύτερη κατά
ποσοστό 30% ή για µικρότερη κατά ποσοστό 50% (ή την κατακύρωση του διαγωνισµού
εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών).
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2.Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
3.Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης.
Άρθρο 7ο. Κατακύρωση του διαγωνισµού – Υπογραφή σύµβασης.
1.
Η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από
εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και
ανακοινώνεται εγγράφως
στον
ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συµµετέχοντες. Μετά την ανακοίνωση της
Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή
προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων ή προσφυγών ή
παρατηρήσεων, συµπληρώνεται η σχετική Σύµβαση σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο
Παράρτηµα B (Σχέδιο Σύµβασης), η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της Κατακύρωσης.
2.
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και
εγκύρως κατακυρώθηκε η προµήθεια ή η παροχή υπηρεσίας, υπογράφεται Σύµβαση,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
3.
Η Σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στην ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή
κατά την Κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της
παρούσας.
4.
Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
5.
Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύµβαση, ο δε υποψήφιος
προµηθευτής καλείται να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα σε 10 µέρες από την επίδοση της
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της
Σύµβασης.
6.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να
υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει
τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να
καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική
ενέργεια.
Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον αµέσως επόµενο µειοδότη για
υπογραφή της Σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που προξένησε στην Αναθέτουσα
Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύµβαση.
7.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του
τελικού κειµένου της Σύµβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης
Συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της
Προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης
απαιτούµενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής
Συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
8.
Ο προµηθευτής στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι
υποχρεωµένος εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακυρωτικής
απόφασης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
προσκοµίζοντας κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α,
µε χρόνο ισχύος τουλάχιστον εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της
σύµβασης.
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Αυτή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω
προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
9.
Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα (Ν.4412/2016 άρθρο
105, παράγρ.5).
10.
Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας ενεργείται µε
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή.
11.
Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη
και µη αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή.
12.
Η σύµβαση θα ισχύει για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους.
13.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των
συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να
µεταβάλλεται η εκτέλεση της προµήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα του Ν.4412/2016 άρθρο 105.
Άρθρο 8ο. Ενστάσεις - Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
1. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το
ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
2. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησης
της είναι πέντε (5) µέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης
Άρθρο 9ο. Χρόνος και τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις.
α). Για παροχή υπηρεσίας, η πληρωµή της αξίας των τιµολογίων θα γίνει σε Ευρώ το
αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την ποιοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας
από την αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου και θα είναι κάθε τρίµηνο µε την έκδοση
τιµολογίου παροχής υπηρεσιών.
- Η αποζηµίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται για κάθε εκδιδόµενο τιµολόγιο.
Προϋπόθεση εξόφλησης τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
- Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της αντίστοιχης αξίας, µετά την
οριστική παραλαβή της προµήθειας ή της παροχής υπηρεσίας και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση παραλαβής προµήθειας ή παροχής υπηρεσίας µε έκπτωση ή
περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του
αναδόχου.
- Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
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γ) Η πληρωµή των προµηθευτών για την αµοιβή τους έναντι αγαθών ή και παροχής
υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της
διαδικασίες επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συµφωνηµένων και παραλαµβανοµένων
αγαθών ή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιµολόγιο
ή άλλο ισοδύναµο για την πληρωµή έγγραφο.
Αν µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιµολόγιο ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο του προµηθευτή, η προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών άρχεται από
της παράδοσης τέτοιου εγγράφου.
δ) Τόκος υπερηµερίας οφείλεται µόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωµής,
το δε ύψος αυτού υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηµατοδότησης, η οποία
πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου,
προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις.
α. 2% (∆ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε)
β. 0,06% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του
Ν.4013/2011 ως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016).),
γ. Ποσοστό 0,0036% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου για τέλος χαρτοσήµου και
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(αριθµ ∆.ΤΕΦ Α 1
B 087988) ΕΞ 2013/30-5-13
έγγραφο της ∆ιευθ. Τελών και Ειδ.Φορολογιών)
το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ.
δ. 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), παράγραφος 3,
άρθρο 350 του Ν.4412/2016.
ε. Παρακράτηση 4% ή 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν.2198/94.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν
γίνονται δεκτές.
Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων).
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Άρθρο 10ο. Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών
υπηρεσιών Βάσει του άρθρου 219 «Χρόνος παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-816): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
1. Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους
όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της
συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί
στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην απόφαση.
5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο
όργανο µε απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής
του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν
µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που πραγµατοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την
σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή
και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων
από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Άρθρο 11ο. Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση, Βάσει του άρθρου 220
«Χρόνος παράδοσης υλικών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του
αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής,
πορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που
να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας
της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των
υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το
άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική
διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
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Άρθρο 12ο. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Βάσει του άρθρου 203 «Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου»
(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206,
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών:
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες
διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων
υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής
υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί
στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο
ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει
να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των
δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε
χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους
που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά
περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από
την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της
επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο
των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που
αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, το Νοσοκοµείο σ' αυτή την περίπτωση
δικαιούται µετά από απόφασή του, να προµηθευτεί το είδος µε κατ' ευθείαν ανάθεση και η
τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται
και για κάθε ζηµιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκοµείο κ.λ.π. από τη µη εκτέλεση ή
κακή εκτέλεση της σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 13ο. Ειδικοί όροι.
Το ∆.Σ του Νοσοκοµείου, δύναται σε µονοµερή διακοπή της ισχύος της σύµβασης
αζηµίως, στην περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, η Νοµαρχία Αθηνών ή η 1η
Υ.ΠΕ Αττικής στην οποία υπάγεται το Νοσοκοµείο, ή η Επιτροπή Προµηθειών
Υγείας ανακηρύξουν άλλον ανάδοχο της προµήθειας ή της παρεχόµενης
υπηρεσίας.
Το Νοσοκοµείο οφείλει να γνωστοποιήσει την διακοπή της σύµβασης στην
ανάδοχο εταιρεία, ένα (1) µήνα νωρίτερα.
Άρθρο 14ο. Ανωτέρα βία.
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του
καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή.
Πληµµύρα.
Σεισµός.
Πόλεµος.
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
4. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς
την Αναθέτουσα Αρχή. µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη
κατάλληλα εκπλήρωσης της προµήθειας.
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Άρθρο 15ο. Γενικά.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συµφωνιών ισχύουν οι διατάξεις του
Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόµων περί προµηθειών και παροχής υπηρεσιών του
∆ηµοσίου, µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Η Αναπληρώτρια ∆ιοικήτρια
του Νοσοκοµείου

Αθανασία Μ. Κάµπρα
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ”
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Τµήµα Προµηθειών Νοσοκοµείου, οδός……… αρ.

6, Τ.Κ. …………., Πόλη…….

Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν
για ευρώ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των
ευρώ υπέρ της Εταιρείας
, οδός
,
αριθµός
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
,(2)
, κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), δια
την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
δια
την
παροχή
προµήθειας ειδών, ή την παροχή υπηρεσίας, για την κάλυψη των αναγκών του
…………………. µε την υπ’ αριθµ.
∆ιακήρυξη.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Ο χρόνος ισχύος θα είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ”
Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Τµήµα Προµηθειών Νοσοκοµείου, οδός……… αρ.

6, Τ.Κ. …………., Πόλη…….

Εγγύηση µας υπ’αριθµόν
για ευρώ
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών
, οδός
αριθµός
, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, την υπ’ αρ.
…………..σύµβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση
, συνολικής αξίας
, και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της
συµβατικής αξίας της προµήθειας ειδών ή της παροχής υπηρεσίας………. του
………………... Ποσού

,

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα
παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ
της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)
, 2)
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών) και εγγυάται
προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες,
ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς
έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη
ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε
στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στη εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα θα ισχύει για εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το
όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά
µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ’’
Γ.Ν ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «…………..……………….»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ …………. ΤΟΥ ………………………

………….
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Αθήνα σήµερα την ………… µεταξύ:
Αφενός του Νοσοκοµείου…………………………., που εδρεύει στην Αθήνα
(……………….) ΑΦΜ ………………… και ∆.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα
για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή του , ……………………………………,
Και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία ………………………………….
και το
διακριτικό τίτλο ………………………. µε ΑΦΜ …………….. της ∆.Ο.Υ. ………………….
(στο εξής καλούµενη «Ανάδοχο») που εδρεύει ……………… (οδός ……………………….,
Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από
τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, µε Α∆Τ
……………..
Και αφού έλαβαν υπόψη ότι:
…………………………
…………………………………………
Ήδη µε την παρούσα ο πρώτος συµβαλλόµενος ……………………………. αναθέτει στη
δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία …………….(καλούµενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή
αναλαµβάνει την προµήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών…………………. που της
κατακυρώθηκε, συµφωνήθηκε και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής :
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια ή παροχή υπηρεσίας………………..για την
κάλυψη των αναγκών του ……………………………………….., σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται προµήθεια ή παροχή υπηρεσίας……., τα οποία
αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω αναλυτικά σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου
στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενης προµήθειας ή
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παροχής υπηρεσίας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
σύµβασης.
Άρθρο 2ο: Αµοιβή – Τίµηµα – Τρόπος πληρωµής – Κρατήσεις
α). Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας, η πληρωµή της αξίας των τιµολογίων θα γίνει
σε Ευρώ το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών µετά την ποιοτική παραλαβή της
παροχής υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου και θα είναι κάθε
τρίµηνο µε την έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών.
- Η αποζηµίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται για κάθε εκδιδόµενο τιµολόγιο.
Προϋπόθεση εξόφλησης τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.
- Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της αντίστοιχης αξίας, µετά την
οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
παραλαβής έργου µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών
κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
- Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
γ) Η πληρωµή των προµηθευτών για την αµοιβή τους έναντι αγαθών ή και παροχής
υπηρεσιών θα πραγµατοποιείται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της
διαδικασίες επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συµφωνηµένων και παραλαµβανοµένων
αγαθών ή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιµολόγιο
ή άλλο ισοδύναµο για την πληρωµή έγγραφο.
Αν µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιµολόγιο ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο του προµηθευτή, η προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών άρχεται από
της παράδοσης τέτοιου εγγράφου.
δ) Τόκος υπερηµερίας οφείλεται µόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωµής,
το δε ύψος αυτού υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηµατοδότησης, η οποία
πραγµατοποιείται πριν από την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα του οικείου εξαµήνου,
προσαυξηµένο κατά 0,30 ποσοστιαίες µονάδες.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις κάτωθι νόµιµες κρατήσεις.
α. 2% (∆ύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε)
β. 0,06% (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του
Ν.4013/2011 ως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/2016).),
γ. Ποσοστό 0,0036% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου για τέλος χαρτοσήµου και
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ του Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.(αριθµ ∆.ΤΕΦ Α 1
B 087988) ΕΞ 2013/30-5-13
έγγραφο της ∆ιευθ. Τελών και Ειδ.Φορολογιών)
το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ.
δ) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), παράγραφος 3,
άρθρο 350 του Ν.4412/2016.
ε) Παρακράτηση 4% ή 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν.2198/94.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν
γίνονται δεκτές.
Κατά την πληρωµή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκοµίσει:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταµείων).
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
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Άρθρο 3ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής
Η παροχή , ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής , θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους
της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της
παρούσας Σύµβασης.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδιδοµένων ειδών γίνεται υπό της επιτροπής
παρουσία του προµηθευτού ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει τα είδη αναφέρει στο σχετικό
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της σύµβασης και τους
λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν τα είδη µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης παραλαβής των ειδών το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του
διαγωνισµού µπορεί να εγκρίνει από τον ίδιο προµηθευτή την αντικατάσταση των ειδών µε
άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που
ορίζεται από την απόφαση αυτής.
Η παραλαβή από την επιτροπή γίνεται ενώπιον του προµηθευτού ή αντιπροσώπου του,
εξουσιοδοτηµένου, καθώς και αντιπροσώπου του τµήµατος του Νοσοκοµείου για το οποίο
προορίζεται το είδος.
Σε περίπτωση µη προσέλευσης του προµηθευτού την ορισµένη ηµέρα και ώρα ή
παράληψη ορισµού εκπροσώπου, και του εκπροσώπου του τµήµατος, η αρµόδια
επιτροπή θα δικαιούται να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή χωρίς την
παρουσία τους, οπότε η κρίση της επιτροπής θα λογίζεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή.
'Όπου κρίνεται σκόπιµο και όπου προβλέπουν οι ειδικοί ότι, τα προσκοµιζόµενα είδη
στέλνονται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άλλο ειδικό εργαστήριο για την διαπίστωση
της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του προµηθευτή.
Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προµήθεια
υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγµένα από υπαιτιότητα των
εκπροσώπων ή υπαλλήλων του ………………………………..
Ρητώς συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει
αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε µέρος της προµήθειας των
ειδών………..αυτό θα αντικαθίσταται από τον προµηθευτή µε άλλο µε ισοδύναµα ή
βελτιωµένα χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, ο Προµηθευτής οφείλει να παραδίδει µαζί µε τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και
συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών στην
Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθηµα, το οποίο βάσει της
ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προµήθειας.
Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους (εφόσον
τούτο κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία), η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών
ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συµφωνίας των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της
σύµβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον τούτο προβλέπεται
από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία) και η διεξαγωγή τυχόν
απαιτούµενων µετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ηµέρες παραστεί αναγκαίο.
Για το σκοπό αυτό, ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας
έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευµένο υπάλληλό του, εφόσον του ζητηθεί.
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Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης –
παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
α) Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, που
ουδεµία σχέση θα έχει µε το Νοσοκοµείο και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα,
επιδόµατα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Προµηθευτή.
β) Ο Προµηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής.
γ) Ρητά συµφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προµήθειας ή
παροχής υπηρεσίας από τον Ανάδοχο ή τυχόν απόρριψης όλης ή µέρους της
παραγγελίας ή της ανάθεσης, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται
από τον 4412/2016, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωµα του Νοσοκοµείου να ζητήσει την
αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζηµίας.
Άρθρο 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση της
προµήθειας ή της παροχής υπηρεσίας της παρούσας, ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της
παρούσας κατέθεσε στο Νοσοκοµείο την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της ………………………………….., η οποία καλύπτει σε ευρώ
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της παρεχόµενης προµήθειας που
του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. µε χρόνο ισχύος επί πλέον εξήντα (60) ηµερών
από την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ήτοι ποσού ……………………………...
αυτή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω
προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης που δικαιούται το Νοσοκοµείο σε περίπτωση
κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου, να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε
ζηµίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
ελληνικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 7ο . Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει …………..
έτη µετά.
Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των
όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τη σύµβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκοµείου,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης
εντολές του Νοσοκοµείου,
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση,
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(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση του επαγγέλµατός του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το Νοσοκοµείο. διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον
Προµηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της
προµήθειας – µετά από µηνιαία προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται
από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε
αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από
αίτησή του)ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραµµα παράδοσης.
Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας
ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή
του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου
διοίκησης του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν.4412/2016.
Το Νοσοκοµείο. αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε
την παρούσα σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου. ή σε ανώτερη
βία.
Άρθρο 8Ο .Ανωτέρα Βία
1.Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
2.Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του
καταστήµατος ή του εργοστασίου του προµηθευτή.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή.
Πληµµύρα.
Σεισµός.
Πόλεµος.
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).

24

ΑΔΑ: 7ΔΘΗ46904Ε-ΣΣΗ

18PROC003925533 2018-10-31

4.Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς
την Αναθέτουσα Αρχή. µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου για αυτό οργάνου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη
κατάλληλα εκπλήρωσης της προµήθειας.
Άρθρο 9ο. Ειδικές Υποχρεώσεις του Νοσοκοµείου
Πέραν των λοιπών συµβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκοµείο έχει τις εξής ειδικές
υποχρεώσεις, ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προµήθεια υλικού:
α) Να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του υλικού και το χειρισµό του από κατάλληλα
εκπαιδευµένο προσωπικό.
β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, οφειλόµενης σε
υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκοµείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές
επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λπ.).
β) Να γνωστοποιούν στον Προµηθευτή οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη
ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισµού, χωρίς να προβαίνουν µονοµερώς σε
οποιαδήποτε προσθήκη – παρέµβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή εξαρτηµάτων
κ.λπ., παρά µόνον έπειτα από προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε τον Προµηθευτή.
γ) Να διευκολύνουν την είσοδο των τεχνικών του Προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών
στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένο το υλικό, να παρέχουν επαρκή χώρο για κάθε
απαραίτητη εργασία αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, καθώς και
κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
Άρθρο 10ο. Τροποποίηση της Σύµβασης
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη.
Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει
µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου, αποκλειόµενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία.
Άρθρο 11ο. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα
της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι
τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
Άρθρο 12ο. Θέση της παρούσας Σύµβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη.
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Άρθρο 13ο. Παράρτηµα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα
τα συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο
και αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους
όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις.
Άρθρο 14ο. Ειδικοί Όροι
Το ∆.Σ του Νοσοκοµείου, δύναται σε µονοµερή διακοπή της ισχύος της σύµβασης
αζηµίως, στην περίπτωση που τα αρµόδια Υπουργεία, η Νοµαρχία Αθηνών ή η 1η
Υ.ΠΕ Αττικής στην οποία υπάγεται το Νοσοκοµείο, ή η Επιτροπή Προµηθειών
Υγείας ανακηρύξουν άλλον ανάδοχο της προµήθειας ή της παρεχόµενης
υπηρεσίας.
Το Νοσοκοµείο οφείλει να γνωστοποιήσει την διακοπή της σύµβασης στην
ανάδοχο εταιρεία, ένα (1) µήνα νωρίτερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Γενική Περιγραφή παρεχόµενης Υπηρεσίας - Υποχρεώσεις Συντηρητή.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πιο κάτω αναφερόµενη τεχνική
περιγραφή, θα κατατεθούν στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής.
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.
Η παρούσα περιγραφή αφορά την συντήρηση για χρονικό διάστηµα ενός έτους, των
εγκαταστάσεων των µηχανηµάτων παροχής ιατρικού αέρα και ιατρικού κενού στο
Νοσοκοµείο καθώς και του δικτύου και εξαρτηµάτων του Οξυγόνου. Στην συντήρηση
θα περιλαµβάνονται και οι νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισµοί που έχουν
εγκατασταθεί ένεκα των νέων µονάδων που έχουν αναπτυχθεί στο Νοσοκοµείο. Οι
εργασίες και συχνότητα πραγµατοποίησής των είναι οι εξής:
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
2.1 Εβδοµαδιαίος έλεγχος.
Συνίσταται στην οπτική εξέταση των οργάνων και συσκευών του κέντρου παροχής
ιατρικού αέρα και ιατρικού κενού,τον έλεγχο καλής λειτουργίας, την εξέταση της στάθµης
του λιπαντικού των αεροσυµπιεστών και των αντλιών κενού και αν απαιτηθεί την
συµπλήρωση της.
2.2 Μηνιαίος έλεγχος.
Πραγµατοποιείται µια φορά τον µήνα και περιλαµβάνει τους εξής επιµέρους ελέγχους:
Κεντρο ιατρικού αέρα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ελεγχος, καθαρισµός φίλτρου-προφίλτρου εισαγωγής
αέρα Α/Σ
Ελεγχος καλής λειτουργίας των ιµάντων του Α/Σ
Ελεγχος καλής λειτουργίας της ασφαλιστικής βαλβίδας
Α/Σ
Ελεγχος καλής λειτουργίας της διάταξης αφόρτου
εκκινήσεως Α/Σ
Καθαρισµός πτερυγίων-ψυγείου Α/Σ, Μ/Ψ
Ελεγχος ηλεκτρικού συστήµατος λειτουργίας Ξ/Ρ
Ελεγχος κατάστασης στοιχείων φίλτρων
Ελεγχος καλής λειτουργίας και καταγραφή ενδείξεων
ωροµετρητών
Ελεγχος καλής λειτουργίας πιεσοστατών
Ελεγχος κατάστασης των σακόφιλτρου µονάδων
προσαγωγής αέρα
Ελεγχος καλής λειτουργίας κέντρου φιαλών
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Κεντρο ιατρικού κενού
1

Ελεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτροµαγνητικών
βαλβίδων αφόρτου εκκινήσεως αντλιών κενού

2

Ελεγχος
ικανοποιητικής
περικοχλίων αντλιών κενού

3

Καθαρισµός µηχανηµάτων και συσκευών

4

Ελεγχος και καθαρισµός φίλτρου εξαγωγής αέρα

5

Μανοµετρικός έλεγχος διαχωριστή λαδιού αντλιών
κενού και ενδεχόµενη αντικατάστασή του

6

Ελεγχος καλής λειτουργίας
κενοφυλακίων και συλλέκτη

7

Ελεγχος της κατάστασης των βακτηριολογικών
φίλτρων και ενδεχόµενη αντικατάστασή τους

8

Ελεγχος και καθαρισµός δοχείων φίλτρων κενού

9

Καταγραφή ενδείξεων ωροµετρητών

10

Ελεγχος καλής λειτουργίας των ρελέ

11

Ελεγχος καλής λειτουργίας πιεσοστατών, κενοστατών
και πιθανή ρύθµισή τους

σύσφιξης

των

κοχλιών-

κενοµέτρων

2.3 Τριµηνιαίος έλεγχος.
Πραγµατοποιείται κάθε τρεις µήνες και περιλαµβάνει όλους τους ελέγχους της
παραγράφου 2 και επιπλέον:
Κεντρο ιατρικού αέρα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

∆οκιµή καλής λειτουργίας ανακουφιστικής βαλβίδας Α/Σ
Καθαρισµός αυτ. βαλβίδων εξαγωγής νερού
Ελεγχος σύσφιξης κοχλίων Η/Π
∆οκιµή καλής λειτουργίας των βαλβίδων διακοπής
Ελεγχος καλής λειτουργίας µειωτή πιέσεως κέντρου
φιαλών
Ελεγχος στεγανότητας κέντρου φιαλών
Ελεγχος καλής λειτουργίας βαλβίδας εκκενώσεως
εκτάκτου ανάγκης κέντρου φιαλών
Ελεγχος
καλής
λειτουργίας
αισθητήρα
πιέσεως(κοντακτέρ) κέντρου φιαλών
∆οκιµή ενεργοποίησης κέντρου φιαλών
Έλεγχος καλής λειτουργίας του συναγερµού
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Κεντρο ιατρικού κενού
1

Ελεγχος
καλής
αντεπιστροφής

λειτουργίας

των

βαλβίδων

2

Ελεγχος καλής λειτουργίας των βαλβίδων διακοπής

3

Ελεγχος καλής λειτουργίας του συναγερµού

4

Ελεγχος κατάστασης των εύκαµπτων συνδέσµων

2.4 Εξαµηνιαίος έλεγχος.
Πραγµατοποιείται κάθε έξι µήνες και περιλαµβάνει όλους τους ελέγχους της παραγράφου
3 και επιπλέον:
Κεντρο ιατρικού αέρα
1
2
3
4

Ελεγχος κατάστασης φίλτρου εισαγωγής αέρα Α/Σ
∆οκιµή καλής λειτουργίας ασφαλιστικών
βαλβίδων
∆οκιµή καλής λειτουργίας συναγερµού
∆οκιµή καλής λειτουργίας των βαλβίδων αντεπιστροφής

Κεντρο ιατρικού κενού
1

Ελεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης των κοχλίων των
καλωδίων των ηλεκρικών πινάκων

2

Ελεγχος καλής λειτουργίας θερµικών

3

Ελεγχος της
αυτοµατισµού

4

Ελεγχος κατάστασης ελαστικών δακτυλίων κόπλερ των
αντλιών κενού

κατάστασης

των

ηλεκτρονόµων

2.5 Ετήσιος έλεγχος.
Πραγµατοποιείται µια φορά το χρόνο και περιλαµβάνει όλους τους ελέγχους της
παραγράφου 4 και επιπλέον:
Κεντρο ιατρικού αέρα
1
2
3

Αλλαγή λαδιού Α/Σ
Ελεγχος κατάστασης των Α/Σ και εξέταση για
ενδεχόµενη γενική επισκευή
Ελεγχος κατάστασης εσωτερικού τµήµατος Α/Φ και
ενδεχόµενος καθαρισµός
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∆οκιµή
καλής
πυρανίχνευσης

λειτουργίας

του

συστήµατος

Κεντρο ιατρικού κενού
1

Ελεγχος κατάστασης των αντλιών για πιθανή γενική
επισκευή

2

Ελεγχος κατάστασης των διαχωριστών λαδιού των
αντλιών κενού

3

Ελεγχος κατάστασης των στοιχείων των φίλτρων

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στην προσφορά δεν θα περιλαµβάνονται τα ανταλλακτικά, τα αναλώσιµα, κάθε είδους
επισκευαστική εργασία και εργασίες γενικών επισκευών που θα απαιτηθούν κατά την
διάρκεια της σύµβασης και θα πραγµατοποιούνται κατόπιν εντολής και εγκρίσεως απο το
Νοσοκοµείο.
4.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
Τα παρακάτω στοιχεία – προσόντα θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκεντρώνει η
ανάδοχος εταιρεία.
• Να είναι εγκατεστηµένη στην Αττική και να διαθέτει συσκευή (τηλεοµοιοτυπίας) fax.
• Να είναι µέλος στο οικείο βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επιµελητήριο.
• Να προσκοµίσει δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από
Ελληνικά ∆ηµόσια Νοσοκοµεία µεγαλύτερα των πεντακοσίων κλινών για τα οποία έχει
αναλάβει σε ετήσια βάση τη συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων εντός των
τελευταίων πέντε ετών.
• Να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 για συντηρήσεις
συστηµάτων παραγωγής και διανοµής ιατρικών αερίων.
• Να διαθέτει πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανοµής ιατροτεχνολογικών προϊόντων
σύµφωνα µε την ∆.Υ. 8δ/1348/2004
• Εφόσον πρόκειται γιά φυσικό πρόσωπο να είναι διπλωµατούχος ή πτυχιούχος
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε ή Τ.Ε. Εφόσον πρόκειται γιά ΟΕ ή ΕΕ ένας
τουλάχιστον από τους οµόρρυθµους εταίρους να έχει την παραπάνω ιδιότητα.Τέλος
εφόσον πρόκειται γιά ΑΕ ή ΕΠΕ την ιδιότητα αυτή πρέπει να έχει ο γενικός διευθυντής ή
ένα µέλος του ∆.Σ., ή ο διαχειριστής ή ένας εταίρος αντίστοιχα.
• Να είναι στελεχωµένη τουλάχιστον µε τεχνολόγους µηχανικούς απόφοιτους ΤΕΙ
ειδικότητας µηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου, οι οποίοι θα εκτελούν τις επιθεωρήσεις,
ελέγχους κλπ και θα επιβλέπουν τις εργασίες επισκευής και επεκτάσεως του δικτύου. Η
στελέχωση θα αποδεικνύεται µε την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών.
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• Να διαθέτει τεχνικούς (συνεργεία) που να κατέχουν άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων
σύµφωνα µε το Π.∆. 55/2000 & Π.∆. 112/2012
•

Για την σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επισκεφθούν και να
µελετήσουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις µετά από προηγούµενη συνεννόηση µε την
Τεχνική Υπηρεσία, από την οποία θα λάβουν την “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ”, την
οποία θα προσκοµίσουν απαραιτήτως µε την προσφορά τους. Η ενηµέρωση θα γίνει
άπαξ για όλους τους ενδιαφερόµενους σε χρονική στιγµή που θα καθοριστεί από την
Τ.Υ. και θα είναι τουλάχιστον 4 ηµέρες πριν τη κατάθεση της προσφοράς. Η
συνεννόηση θα γίνει µε τηλ. Επικοινωνία µε υπεύθυνο Μηχανικό της Τ.Υ.

• Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικό κατάλογο στον οποίο θα
αναφέρονται τα Νοσοκοµεία ( ∆ηµόσια και ιδιωτικά) µε τα οποία έχει αναλάβει την
συντήρηση και υπογραφή συµβάσεων ανάλογων εγκαταστάσεων. Στον κατάλογο θα
αναφέρονται: Αριθµός σύµβασης, χρονολογία, διάρκεια, αντικείµενο και συµβατικό
τίµηµα.
• Τέλος δεν θα πρέπει να έχει δηµιουργήσει προβλήµατα συνεργασίας , ανταπόκρισης
και επικοινωνίας κατά την διάρκεια των συµβατικών του υποχρεώσεων.
5.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
5.1.Ο συντηρητής υποχρεούται να εκτελέσει γενικό έλεγχο της εγκατάστασης, µόλις
υπογράψει την σύµβαση και να γνωρίσει στο Νοσοκοµείο σχετικά µε τα αποτελέσµατα
που προέκυψαν. Προς τούτο θα πρέπει να προσκοµίσει, εντός 15 ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης, αναλυτική οικονοµοτεχνική έκθεση για την κατάσταση των
εγκαταστάσεων. Επίσης να προτείνει τυχόν τροποποιήσης που απαιτούνται για την
συµµόρφωση
της
εγκατάστασης
µε
τις
απαιτήσεις
των
ισχυόντων
κανονισµών(Υπουργική Απόφαση ∆Υ8/Β/ΟΙΚ.2230 και ΕΝ 737.01).
5.2.Ο συντηρητής υποχρεούται να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα
αντίστοιχα προβλεπόµενα φύλλα συντήρησης.Το προσωπικό του συντηρητή θα
υπογράφει την άφιξη και αναχώρηση του σε βιβλίο παρουσίας που θα βρίσκεται στο
χώρο των κέντρων παροχής.
5.3 Ο Ο συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται µε τη µέγιστη δυνατή και ταχεία
ανταπόκριση και εντός δύο ωρών, να επιλαµβάνεται και να αναγνωρίζει κάθε βλάβη
όταν ειδοποιηθεί από το Νοσοκοµείο πέραν των καθοριζοµένων περιοδικών
συντηρήσεων.Επίσης υποχρεούται να αποκαθιστά άµεσα κάθε βλάβη κατόπιν
σχετικής εντολής και εγκρίσεως του Νοσοκοµείου.
5.4 Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει τεχνικό προσωπικό σε 24ωρη
ετοιµότητα για διάγνωση και αποκατάσταση βλάβης όλων των εγκαταστάσεων
ιατρικών αερίων του Νοσοκοµείου, ήτοι Ιατρικό αέρα, Ιατρικό κενό και Οξυγόνο(κέντρο
φιαλών και λοιπό δίκτυο).Από τις εγκαταστάσεις οξυγόνου εξαιρείται η δεξαµενή
υγρού οξυγόνου.Την ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία και αποκατάσταση
βλάβης έχει αποκλειστικά η εταιρεία στην οποία ανήκει η δεξαµενή υγρού οξυγόνου.
Προς τούτο, κατά την υποφγραφή της σύµβασης θα πρέπει να δηλώσει τα αναλυτικά
στοιχεία τεχνικών καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας για 24ωρη υποστήριξη των
εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων.
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Τυχόν ανταλλακτικά ή παροχή υπηρεσίας πέραν των 2 ωρών για αποκατάσταση
εκτεταµένης βλάβης, θα γίνεται µε δαπάνη που θα βαρύνει το Νοσοκοµείο και θα
αφορά εξωσυµβατική αµοιβή του αναδόχου, ο οποίος για το λόγο αυτό θα καταθέτει
αναλυτική οικονοµική προσφορά.
5.5.Τέλος ο συντηρητής κατά την ανάληψη της συντήρησης ( µε την υπογραφή της
σύµβασης) θα πρέπει να υπογράψει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης για τις
εγκαταστάσεις
και
τον
εξοπλισµό
που
καλείται
να
συντηρήσει.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΜΑΥΡΟΕΙ∆ΗΣ
ΤΗΛ/ ΦΑΞ: 210 5452454

ΑΘΗΝΑ ----------------

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι ο / η κ. ----------------------------------------------- εκπρόσωπος της εταιρείας ---------------------------------- επισκέφθηκε την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου και έλαβε
γνώση των ειδικών και γενικών συνθηκών υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ».
Η παρούσα βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό, επί ποινή
αποκλεισµού, για την ανάδειξη αναδόχου και θα πρέπει να προσκοµίζεται µαζί µε την
προσφορά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ” - Γ.Ν "ΕΛΕΝΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221870-1
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2 /
ΑΘΗΝΑ / Τ.Κ:11521
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Πάρης Μαργαρίτης
- Τηλέφωνο: 210 6426319
- Ηλ. ταχυδροµείο: supplies-dept@hospital-elena.gr∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [……]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής)
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συµπληρώστε και
υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:
[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειµένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν όχι:
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Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο
µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
πληρωµής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[ ] Ναι [ ] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλουςv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε το ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του
[ ]
τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να
υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
[……]
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και [……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή
[……]
στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
vii
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές

δραστηριότητεςxi·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxii·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiii.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και το λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει
καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
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καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xviii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxix:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
[ ] Ναι [ ] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών
Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
[ ] Ναι [ ] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxx,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
-[ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι
και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης -[……]·
-[……]·
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
-[……]·
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν ναι, να
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει
Εάν ναι, να
αναφερθούν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
αναφερθούν
λεπτοµερείς
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
λεπτοµερείς
πληροφορίες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
πληροφορίες
[……]
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
[……]
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxi
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
των εγγράφων): xxii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
[ ] Ναι [ ] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiii; Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν: […….............]
[ ] Ναι [ ] Όχι
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxiv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχιση της
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
xxv
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
αυτές αυτές τις περιστάσεις
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[ ] Ναι [ ] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµαxxvi;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι

συµφερόντωνxxvii, λόγω της
συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

[ ] Ναι [ ] Όχι

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασηςxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxix κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις;

[...................…]
[ ] Ναι [ ] Όχι

[….................]
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxx; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
(∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα
µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

43

ΑΔΑ: 7ΔΘΗ46904Ε-ΣΣΗ

18PROC003925533 2018-10-31

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiv
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvi
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxviii

Πρβλ άρθρο 48.

xxix
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxii
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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