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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1Θ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΘΣ
Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΡΔΔ
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ
ΥΡΘΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ
ΤΜΘΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΑΨΕΙΟ: ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ
Ρλθροφορίεσ: ΜΘΤΣΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ
Ταχ. Δ/νςθ: ΕΛ.ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 26
Ταχ. Κϊδικασ: 106 72
Τθλζφωνο:213 2052 835
Fax: 213 2052 819

Αναρτθτζα ςτθν Διαφγεια, το ΚΗΜΔΗΣ & τθν
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου

ΑΘΘΝΑ: 02-07-2019
Α. ΡΫΤ: 22191

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Αρικμ. 09-2019
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για τθν προμικεια «Αναλϊςιμου Υγειονομικοφ Υλικοφ για επεμβάςεισ Υαλοειδεκτομισ με
Συνοδό εξοπλιςμό» - (CPV 33140000-3) για τισ ανάγκεσ του ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 74.030,48 € ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΡΑ 24%.
Το Νοςοκομείο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ζχοντασ υπόψθ:

ΑΘΘΝΫΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»

1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:

Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.

Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Ψ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007)
όπωσ ιςχφει ςιμερα.

Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των
Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΨΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα.

Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου
Δικαίου» (ΨΕΚ Α’ 204/19-7-1974).

Του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ 145), “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”, όπωσ
τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και ιςχφει.

Το Ν. 4013/2011 (Αϋ/204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ μθτρϊου δθμοςίων Συμβάςεων...»
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Του Ν.2362/95 (Ψ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρο 84 « Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ,
ελζγχου των Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».

Του Ν. 3861/2010 (Ψ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ”Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ
διατάξεισ».

Του Ν. 3918/2011 (ΨΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα
υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» », όπωσ ιςχφει ςιμερα.
 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΨΕΚ 74/Αϋ/26-3—14) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ –
Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου
Τομζα – Τροποποιιςεισ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ», άρκρο 3.
 Του ν.2690/1999 (ΨΕΚ 45/Α'/1999) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΨΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων,
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ.
 Το υπϋ αρ. 4661/14.09.2016 ζγγραφο τθσ ΕΡΥ ςχετικά με τθν αρμοδιότθτα τθσ
να εγκρίνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του ν. 4412/2016
(Ϋ2ΔΗ465ΨΥΟ-ΫΥΘ).
 Τον υπϋαρ. 4447/2016 αρκ. 46 (ΨΕΚ 241/23-12-2016 ΤΕΥΩΟΣ Α )
 Τθν υπ. αρ. 57654/22-05-2017 Υπουργικι Απόφαςθ (ΨΕΚ / Β /1781/23-052017), «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμόςιων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
 Τισ Αποφάςεισ:
2.1 Τισ υπ’ αρικμ. 6/238θ ςυν/07-06-2019 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Νοςοκομείου μασ, περί ζγκριςθσ τθσ ςκοπιμότθτασ δαπάνθσ, των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν (με αρ. Ρρωτ. 16702/14-05-19) και τθσ διενζργειασ Συνοπτικοφ
Διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ: 917Ξ4690ΫΩ-Ι04).
2.2 Τθν υπ’αρίκμ. 90/27-06-2019 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, αναρτθτζα ςτο
διαδίκτυο, με ΑΔΑ: ΪΚ194690ΫΕ-ΒΕΩ, ποςοφ 74.030,48 €.

ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ
Δθμόςιο Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ
για τθν προμικεια «Αναλϊςιμου Υγειονομικοφ Υλικοφ για επεμβάςεισ Υαλοειδεκτομισ με
Συνοδό εξοπλιςμό» - CPV 33140000-3 όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Αϋ τθσ
παροφςθσ και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (ωσ Ραράρτθμα Εϋ τθσ παροφςθσ),
ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 74.030,48 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ςε
βάροσ του ΚΑΕ 1311α του Νοςοκομείου.
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1. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ

ΡΟΣΦΟΩΝ

ΥΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ

17-7-2019

ΑΘΗΝΩΝ - Γραφείο

θμζρα ΤΕΤΑΤΗ

Ρρωτοκόλλου
(ΒΗΣΣΑΙΩΝΟΣ 9 – 1

οσ

και ϊρα ζωσ 14:00

όροφοσ)

μ.μ.

ΤΟΡΟΣ

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ & ΩΑ

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ - Γραφείο

18-07-2019

Ρρομθκειϊν

θμζρα ΡΕΜΡΤΗ και

(ΒΗΣΣΑΙΩΝΟΣ 9 – 1

οσ

ϊρα ζωσ 12:00 μ.μ.

όροφοσ)

Ρροςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα δθλαδι μζχρι 17 Ιουλίου 2019
θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 14:00 μ.μ., ςτο Ρρωτόκολλο του Νοςοκομείου (Βθςςαρίωνοσ 9 , 1οσ
όροφοσ).
(Τυχόν προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κα είναι
εκπρόκεςμεσ και κα επιςτραφοφν)
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται Δθμόςια, από τριμελι επιτροπι θ οποία ζχει οριςτεί
για το ςκοπό αυτό.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
Σφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ
ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα :
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι
προκειμζνου να υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να
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πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ
είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα τμιματα που επιςυνάπτονται
ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:
1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Α
2

ΣΥΜΡΛΘΫΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ

3
4
5
6
7
8

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΫΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ
ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

9

«ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΫΣΘΣ (TEΥΔ)»

ΡΑΑΤΘΜΑ Β
ΡΑΑΤΘΜΑ Γ
ΡΑΑΤΘΜΑ Δ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ε
ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ
ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ

4. Εφ’ όςον απαιτείται κατάκεςθ δειγμάτων ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 214
του Ν. 4412/2016.
5. Εφ’ όςον από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ ηθτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ωσ
ορίηεται ςτο άρκρο 121του Ν.4412/2016.
6. Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν
Υπθρεςία

ΓΙΑ ΤΟ Γ.
ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΗΤΣΟΡΟΥΛΟΣ
ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η ΑΝΑΡΛΗΩΤΙΑ
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.
ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΝΤΑΚΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΑ

Η ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ
ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ –ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΑΝΑΡΛΗΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Ρ.Δ.Δ.
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1:
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΥΩΝΙΔΟΥ
ΡΑΑΣΚΕΥΗ

ΜΡΟΥΓΑΛΗΣ
ΡΑΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ
Επωνυμία
Ταχ. Δ/νςθ
Ταχ. Κϊδικασ
Ωϊρα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ»
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 26
106 72
ΕΛΛΑΣ

Κωδικόσ ΝUTS

GR303

Τθλζφωνο
Fax
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο
διαδίκτυο (URL)

213 2052 835
213 2052 819
www.ophthalmiatreio.gr

Email
Ρλθροφορίεσ

grprom2@ophthalmiatreio.gr
ΜΘΤΣΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια «Αναλϊςιμου Υγειονομικοφ Υλικοφ για
επεμβάςεισ Υαλοειδεκτομισ με Συνοδό εξοπλιςμό»,
ΚΟΣΤΟΥΣ 74.030,48 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, για τισ ανάγκεσ του «ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 : ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ.
ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ
ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ
ΩΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

ΚΫΔΙΚΟΣ CPV

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ.
18-07-2019 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 12:00 μ.μ.
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Ρ.Δ.Δ. ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΫΝ
ΓΑΨΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΫΝ
ΒΘΣΣΑΙΫΝΟΣ 9, 1οσ ΟΟΨΟΣ
10672 ΑΘΘΝΑ

KAE
ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ

33140000-3
1311α
74.030,48 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24%
Ππωσ ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Ϋσ ορίηει θ διακιρυξθ

ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΟ
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

Μόνο εφόςον ηθτθκεί από τθν Επιτροπι Διενζργειασ και
Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Μζχρι οριςτικισ παραλαβισ

ΟΙ ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΟΥΝ Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ
ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ
κρατιςεισ
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ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ
ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘ

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
Κςθ με το 5% τθσ προ ΨΡΑ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
α) Στθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.ophthalmiatreio.gr
β) ςτο διαδικτυακό τόπο του ΚΘΜΔΘΣ
γ) ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΡΑΑΤΗΗΤΗΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΜΗ

320,00 €

1.920,00 €

45.3.4 / 320,00€

24

339,50 €

8.148,00 €

45.3.2 / 339,50€

ΤΕΜ

6

340,00 €

2.040,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

ΤΕΜ

6

388,00 €

2.328,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

TEM

6

388,00 €

2.328,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

ΤΕΜ

5

388,00 €

1.940,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Η
ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΜΜ

ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

1Α2

ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 23g )

ΤΕΜ

6

TEM

1Α3

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΡΟΥ VENTURI

ΡΟΣΟ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ

Α/Α

1Α4

1Β2

1Β3

1Β4

ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 25g)
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 27g)
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΘΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ
ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 23g )
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΘΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ
ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 25g)
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΘΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ
ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 27g)
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1C

1D

1E

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΡΕΙΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΤΥΡΟΥ

2A2

2A3

2A4

2Β2

2Β3

2Β4

ΡΑΚΕΤΟ ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΘΣ ΚΟΙΛΟΤΘΤΑΣ
( PHACOFRAGMATOME)
ΓΙΑ ΑΨΑΙΕΣΘ ΤΕΜΑΩΙΫΝ
ΨΑΚΟΥ ΣΤΘΝ ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΘ
ΚΟΙΛΟΤΘΤΑ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΫΛΘΝΫΣΕΫΝ
ΑΨΑΙΕΣΘΣ ΕΛΑΙΟΥ
ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΫΛΘΝΫΣΕΫΝ
ΕΝΘΕΣΘΣ ΕΛΑΙΟΥ
ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ(Καςζτεσ
23g)
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ(Καςζτεσ
25g
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ(Καςζτεσ
27g)
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΘΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ
ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 23g )
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΘΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ
ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 25g)
ΡΛΘΕΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ
ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΘΣ
ΕΡΕΜΒΑΣΘΣ
ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΘΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΘΣ
(Καςζτεσ 27g)

ΤΕΜ

6

70,00 €

420,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

ΤΕΜ

6

55,00 €

330,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

ΤΕΜ

6

55,00 €

330,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

ΤΕΜ

6

320,00 €

1.920,00 €

45.3.4 / 320,00€

ΤΕΜ

60

330,00 €

19.800,00 €

45.3.2 / 339,5€

ΤΕΜ

12

376,00 €

4.512,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

TEM

6

360,00 €

2.160,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

TEM

18

360,00 €

6.480,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

ΤΕΜ

12

370,00 €

4.440,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ
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2C

ΡΑΚΕΤΟ ΨΑΚΟΘΥΪΙΑΣ
ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΘΣ ΚΟΙΛΟΤΘΤΑΣ
( PHACOFRAGMATOME)
ΓΙΑ ΑΨΑΙΕΣΘ ΤΕΜΑΩΙΫΝ
ΨΑΚΟΥ ΣΤΘΝ ΥΑΛΟΕΙΔΙΚΘ
ΚΟΙΛΟΤΘΤΑ

ΤΕΜ

6

45,00 €

270,00 €

45.1.3.4 / 47,53

2D

ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΫΛΘΝΫΣΕΫΝ
ΑΨΑΙΕΣΘΣ/ΕΙΣΑΓΫΓΘΣ
ΕΛΑΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΘΣ

ΤΕΜ

12

28,00 €

336,00 €

ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΕΙ

59.702,00 €
ΔΑΡΑΝΘ
ΜΕ ΨΡΑ
24%

74.030,48 €

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ, ανά είδοσ.
ΡΑΑΤΗΜΑ Βϋ
ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ
1.1 - Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον Ν.4412/2016 ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο , επί
ποινι αποκλειςμοφ , ςε δυο αντίγραφα (ΡΫΤΟΤΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΑΨΟ)
1.2.1 Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμερολογιακζσ
θμζρεσ, προςμετροφμενεσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
1.2.2.

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ

μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
1.2.3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από
τθν ανακζτουςα αρχι, πριν τθ λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το
προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
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1.3-

Στο

φάκελο

κάκε

προςφοράσ

πρζπει

να

αναγράφονται

ευκρινϊσ:

1.3.1 - Θ λζξθ ΡΟΣΨΟΑ.
1.3.2 - Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν
προμικεια.
1.3.3-

Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.

1.3.4-

Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ) προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν

του διαγωνιςμοφ.
1.3.5- Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα)
1.4- Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία και ειδικότερα τα εξισ:
1.4.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ:
Α. Το τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (ΡΑΑΤΘΜΑ Θϋ) κατά τα
προβλεπόμενα τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 79, νόμοσ 4412/2016 με τθν οποία επιβεβαιϊνει
ο ςυμμετζχων ότι πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ ςχετικισ παραγράφου (ΨΕΚ Β 3698/16-112016), ςυμπλθρωμζνο όπου απαιτείται .
Το ΤΕΥΔ αποτελείται από ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986
(Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί
φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με τα
άρκρα 75, 76 και 77.
Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ πρζπει να φζρει θμερομθνία εντόσ τελευταίων 30
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν, και
ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, όλα ι οριςμζνα από τα δικαιολογθτικά του άρκρου
80 του Ν. 4412/2016, ωσ απόδειξθ τθσ μθ φπαρξθσ λόγων αποκλειςμοφ, όπωσ αναφζρονται ςτα
άρκρα 73 και 74 του ίδιου νόμου.
Β. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
όπου να δθλϊνεται ότι:
 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
 Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των
οποίων οι προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ.
 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.
 Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.
 Συμμετζχει με μία μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
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1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ». Επιςθμαίνεται ότι
όλα τα φφλλα των παραπάνω εγγράφων ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιϊν, τεχνικϊν
φυλλαδίων κ.λ.π.), κα φζρουν ςυνεχι αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο.
Σε φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται :
α) Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ-παραπομπι (ανά
κεφάλαιο και παράγραφο) τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ όςο και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτι) ι
δικαιολογθτικά (ςε πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα). Ρροσ τοφτο ςυντάςςεται και
υποβάλλεται ο Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ όπωσ παρατίκεται ςτο Μζροσ Γ «Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι τθσ Ρρομικειασ»
β) Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι
DVD), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Μόνθ
εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά φυλλάδια τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν μόνον εντφπωσ.
γ) Ριςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και κάκε άλλου είδουσ ζγγραφα που αποδεικνφουν τθ
ςυμμόρφωςθ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, (π.χ.
πιςτοποιθτικό CE, ISO 9001:2015 και ISO:13485:2016, κ.λ.π.).
Ειδικότερα για τθν Απόδειξθ των τεχνικϊν ι/και επαγγελματικϊν ικανοτιτων:
Ο προςφζρων πρζπει να αποδείξει τθν τεχνικι ι/και επαγγελματικι του ικανότθτα ςτθν
εκτζλεςθ παρόμοιων προμθκειϊν με τθν υποβολι καταλόγου ςτον οποίο αναφζρονται οι
κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν (3) τελευταίων χρόνων ςχετικϊν με τθ ηθτοφμενθ
προμικεια, με μνεία, για κάκε παράδοςθ, του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον
ιδιωτικό τομζα, τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ και του ποςοφ.
Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των αναφερόμενων παραδόςεων , οι
δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται, εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι (πχ δθμόςιο νοςοκομείο),
με πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ (πχ ιδιωτικι κλινικι ι ιατρικό κζντρο), με βεβαίωςθ του
αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατό, με διλωςθ του οικονομικοφ φορζα και
Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι διακζτει το ηθτοφμενο
από τθν διακιρυξθ προϊόν για χρονικό διάςτθμα μικρότερο τθσ ωσ άνω κακοριηόμενθσ τριετίασ,
υποβάλλει τον κατάλογο παραδόςεων που ζχει πραγματοποιιςει κατά το διάςτθμα αυτό.
Ο κατάλογοσ προτείνεται να ζχει τθν μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ :
Υπόδειγμα Καταλόγου Ραραδόςεων
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α/α

ΡΕΛΑΤΘΣ
ΣΥΝΤΟΜΘ
(ΔΘΜΟΣΙΟΣ ϋΘ ΡΕΙΓΑΨΘ
ΙΔΙΫΤΙΚΟΣ
ΤΘΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΡΑΑΛΘΡΤΘΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ

ΔΑΡΑΝΘ
ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΩΕΙΟ
ΤΕΚΜΘΙΫΣΘΣ

ΣΥΝΤΘΘΣΘ
(εφόςον
πρόκειται για
μθχάνθμα)

1

2
κοκ
1. Ειδικά θ ςτιλθ «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» ςυμπλθρϊνεται με μία εκ των επιλογϊν :
πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ / πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ / βεβαίωςθ πελάτθιδιϊτθ ι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα.
2.Τζλοσ ςτθν ςτιλθ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» - εφόςον πρόκειται για μθχάνθμα αναφζρεται αν τα
μθχανιματα αυτά ςυντθροφνται από ζγκριτο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ
προμθκεφτριασ εταιρείασ.
Ο κατάλογοσ των κυριοτζρων παραδόςεων κατατίκεται ςτον φάκελο των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ.
1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΡΟΣΦΟΑ. και περιζχει ςυμπλθρωμζνο τον Ρίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του
Ραραρτιματοσ Ηϋ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
α) Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα υποβλθκοφν και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι
DVD), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ οικονομικισ προςφοράσ.
β) Το τίμθμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ
δαπάνθ με ΦΡΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα.
Επιςθμαίνεται ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςαν βάςθ τθ χαμθλότερθ τιμι τθσ
εγχϊριασ αγοράσ όπωσ καταγράφεται ςτο παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν. 3846/2010.
Ρροςφορζσ που αναγράφουν τιμζσ πάνω από το παρατθρθτιριο του άρκρου 24 του ν.
3846/2010 κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Επιςθμαίνουμε τθν προςοχι ςασ ςτα ακόλουκα :
1.4.4- Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΫΝ, ΤΕΩΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ προςφοράσ κα φζρουν
και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
1.4.5. –Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΩΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΨΟΑΣ» και τισ λοιπζσ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου
1.4.6.-Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε
τα ζννομα ςυμφζροντα τουσ, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «
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πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν
γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά
ι Εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
1.4.7. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν
υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι
κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ
και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν
διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται , όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που
τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
1.4.8. Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127, του
Ν. 4412/2016 κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ,
κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι
πρόςκλθςθσ και δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να
αποκροφςει , ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ ανωτζρω όρουσ.
Θ άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακιρυξθσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον Διαγωνιςμό.
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινιςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά τθν ενϊπιον του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι
γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινιςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία
υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.
1.4.9. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν και τθ ςυμμετοχι ςε
αυτοφσ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
1.4.10. Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ

κα

περιζχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όταν απαιτείται κατάκεςθ δείγματοσ, επιτρζπεται θ
αποςτολι του, ςφμφωνα με τα οριηόμενα παραπάνω, υπό τθν προχπόκεςθ όμωσ ότι τοφτο κα
περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τζςςερισ (4) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, το δε αποδεικτικό αποςτολισ κα περιζχεται απαραίτθτα ςτο
φάκελο προςφοράσ με τα τεχνικά ςτοιχεία.
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1.4.11. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ
προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του
παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ.
1.4.12. Ρροςφορζσ που περιζχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν τθν διενζργεια
του Διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ
προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να
αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερομζνθ διαδικαςία.
Επίςθσ, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται ι
περιζχονται ςτθν Υπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα.
1.4.13. Θ Επιτροπι διενζργειασ και Αποςφράγιςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ
προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ & αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ.
1.4.14. Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι
διενζργειασ και Αποςφράγιςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.
1.4.15. Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν,
λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που
προςφζρκθκαν.
1.5. Θ Αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία:
Ρροκειμζνου να εξοικονομείται χρόνοσ και να επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ, θ αποςφράγιςθ
των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία, χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων (Αξιολόγθςθ
Δικαιολογθτικϊν, Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ), κατά τθν
κρίςθ τθσ επιτροπισ και ςε εφαρμογι τθσ παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016 .
1.6

Επιςθμαίνεται ότι:

1.6.1. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ δεν κα απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν
αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι.
1.6.2. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
1.6.3. Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ χρόνου
κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
•

Διευκρινίςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε ενϊπιον του

είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ
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οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινίςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.
1.6.4. Ρζραν τθσ κφριασ προςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ
1.6.5. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ προμικειασ.
1.6.6 Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ
τθσ μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο
διαγωνιηόμενοσ υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα:
• Ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ
• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι
ενζργεια.
2- ΗΤΑ ΗΘΙΚΟΥ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά
παράβαςθ των Άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι
εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν.
- Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ

του

που

απορρζουν

από

τισ

διατάξεισ

τθσ

περιβαλλοντικισ,

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016.
3- ΤΙΜ Ε Σ
3.1.1 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και
αρικμθτικϊσ.
3.1.2. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:
Ι. Τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Ρ .Α.
ΙΙ. Ροςοςτό Φ. Ρ. Α. επί τοισ %, ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ (Σε περίπτωςθ που
αναφζρεται εςφαλμζνοσ Φ. Ρ. Α αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία).
Η τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Ρ. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Σθμειϊνεται ότι θ ανάδειξθ του μειοδότθ κα γίνει ανά είδοσ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ
ποςότθτασ, δθλαδι :
προςφερόμενθ τιμι είδουσ Χ ηθτοφμενθ ποςότθτα
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3.2 Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΫ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο
νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3.3 Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΫ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά
ψθφία (άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό
ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψθφίο
είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.
3.4 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3.5. Ρροςφορζσ που κα κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
3.6 -Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται
λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα
ηθτθκοφν από τον προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ
ςχετικά με τον οικονομικό χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ, όπωσ αυτά ορίηονται και ςτα αρ. 88 89 του Ν.4412/2016 .
3.7 -Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται
να παρζχουν αυτά.

4- ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου, από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ.
5- ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια που ορίηει θ
Σφμβαςθ.
6- ΚΑΤΑΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον
ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ.
2. Υπεφκυνο για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΫΝ.
3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που
απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ
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νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα
με το Ν. 4412/2016 άρκρο 18.

7-ΧΟΝΟΣ-ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ
Ϋσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του
αναδόχου ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ
-Ενςτάςεισ - προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται
από το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.
9- ΚΥΩΣΕΙΣ – ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ
-Ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία

10- ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΜΕΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ
τον επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 - 105 του
Ν. 4412/216. Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ
Σφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί, το δε ζγγραφο (Σφμβαςθ) που ακολουκεί ζχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτιρα.

11- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του
ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ του τμιματοσ που κα αναλάβει, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΨΡΑ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ
Σφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και
ποιοτικι) παραλαβι τθσ προμικειασ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από
τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν προβλεπόμενων παρατάςεων
επαυξθμζνοσ κατά ζνα (1) επιπλζον μινα.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ αρνθκεί να
υπογράψει εμπρόκεςμα τθ ςφμβαςθ ι να κατακζςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 09/2019 :«Αναλϊςιμου Υγειονομικοφ Υλικοφ για επεμβάςεισ Υαλοειδεκτομισ με Συνοδό
Εξοπλιςμό»
16

19PROC005202192 2019-07-02
υποχρζωςι του, που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό, κθρφςςεται ζκπτωτοσ,
οπότε θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ του Δθμοςίου. Στθν περίπτωςθ
αυτι ο ςυγκεκριμζνοσ διαγωνιηόμενοσ βαρφνεται και με τα ζξοδα διενζργειασ νζου
διαγωνιςμοφ και γίνεται καταλογιςμόσ ςε βάροσ του αρνθκζντοσ να υπογράψει υποψθφίου,
τθσ οικονομικισ διαφοράσ που τυχόν προκφπτει εάν τελικά θ ανακζτουςα αρχι προκρίνει αυτι
τθ λφςθ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο αρ.72 του ν 4412/16.

ΡΑΑΤΗΜΑ Γϋ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ ΜΕ ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ππωσ ςτο άρκρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για τθν επιλογι τθσ προςφοράσ με τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, αξιολογοφνται μόνο οι
προςφορζσ που είναι αποδεκτζσ, ςφμφωνα με τουσ κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
ΡΑΑΤΗΜΑ Δϋ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται
και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει, ςτθν υπθρεςία κ.λ.π από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι
εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
ΑΝΕΡΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΡΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΩΝ
Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά
αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ.
ΡΑΑΤΗΜΑ Εϋ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Θ Επιτροπι ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναλωςίμων υλικϊν υαλοειδεκτομισ
εξζταςε διεξοδικά τισ ςφγχρονεσ πλατφόρμεσ υαλοειδεκτομισ και ςυνζταξε τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ αναλωςίμων υαλοειδεκτομισ με ςυνοδό εξοπλιςμό για τισ ανάγκεσ του
χειρουργείου του Οφκαλμιατρείου Ακθνϊν.
Οι επεμβάςεισ υαλοειδεκτομισ διακρίνονται για τθ μεγάλθ ετερογζνεια και
διαφορετικότθτα των κακοριςτικϊν για τθν όραςθ πακιςεων που αντιμετωπίηουν (πχ
αποκολλιςεισ αμφιβλθςτροειδοφσ, αιμορραγίεσ υαλοειδοφσ, επιωχρικζσ μεμβράνεσ, ιδιοπακι
οπι ωχράσ κθλίδασ, εμβφκιςθ κρυςταλλοειδοφσ φακοφ ι τεμαχίων πυρινα, ςφνδρομο
υαλοειδοωχρικισ ζλξθσ, οξεία μετεγχειρθτικι, χρόνια και ενδογενισ ενδοφκαλμίτιδα,
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παρεκτοπίςεισ ενδοφακϊν, υπερχοριοειδικζσ αιμορραγίεσ, υποωχρικζσ αιμορραγίεσ, τραφματα
διατιτραίνοντα, διαμπερι και με αλλότριο ςϊμα, ςυνδυαςμζνεσ επεμβάςεισ, παραγωγικι και
ελκτικι διαβθτικι αμφιβλθςτροειδοπάκεια, κρομβϊςεισ φλεβϊν, υαλίτιδεσ, βιοψίεσ
υαλοειδοφσ κα).
Το Οφκαλμιατρείο είναι Νοςοκομείο αναφοράσ ςτισ υαλοειδεκτομζσ, διακζτει
εξειδικευμζνο και μετεκπαιδευμζνο ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό, αντιμετωπίηει μεγάλο
αρικμό ςοβαρϊν περιπτϊςεων και λόγω των παραπάνω είναι αναγκαία θ αντιμετϊπιςθ των
ετερογενϊν περιςτατικϊν με τθ ςυνδρομι των μθχανθμάτων ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, που ωσ
βαςικι λειτουργία διακζτουν αντλία τφπου Venturi ι περιςταλτικοφ τφπου και ανάλογα με τθ
φφςθ, τθν ιδιαιτερότθτα και τθ ςοβαρότθτα τουσ περίπτωςθσ πλεονεκτεί θ μία κατθγορία τθσ
άλλθσ. Αναμζνεται θ αξιοποίθςθ και θ κακθμερινι χριςθ και των δφο κατθγοριϊν
μθχανθμάτων ςτουσ χειρουργικοφσ χϊρουσ του Νοςοκομείου και προτείνονται οι
προδιαγραφζσ ωσ ακολοφκωσ:
1. Aναλϊςιμα Μθχανιματοσ Οπίςκιασ Υαλοειδεκτομισ με αντλία τφπου Venturi
-

Ρλιρεισ καςζτεσ οπίςκιασ υαλοειδεκτομισ για μθχάνθμα με αντλία τφπου Venturi με
δυνατότθτα ςυςτιματοσ διατιρθςθσ τουσ ενδοφκάλμιασ πίεςθσ μζςω πεπιεςμζνου
αζρα ι με νεϊτερο τρόπο (sensors) και δυνατότθτα ελζγχου τουσ ταχφτθτασ
αναρρόφθςθσ. Να προςφζρονται τουσ οι ςυνικεισ διάμετροι των ςκλθρικϊν τομϊν
ςτθν υαλοειδεκτομι (καςζτεσ 20g – 23g & 25/27g) μιασ χριςεωσ. Να περιλαμβάνεται
το δοχείο ςυλλογισ των υγρϊν τθσ επζμβαςθσ με χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 300 ml.
Κατά προτίμθςθ το δοχείο ςυλλογισ να ζχει τθ δυνατότθτα να αδειάηει από το
περιεχόμενο του. Να ςυμπεριλαμβάνεται το κάλυμμα του τραπεηιδίου του
μθχανιματοσ και το κάλυμμα τθσ οκόνθσ. Να περιζχεται το ςετ Trocars με μαχαιρίδια,
κάνουλεσ και εξωτερικζσ αποςπϊμενεσ βαλβίδεσ, ο ενδοφωτιςμόσ ευρζωσ πεδίου, ο
υαλοειδοφάγοσ τφπου γκιλοτίνασ, ο οποίοσ παρζχει τουλάχιςτον 5000 κοπζσ το λεπτό
και θ εφεδρικι γραμμι αναρρόφθςθσ.

-

Ρλιρεισ καςζτεσ ςυνδιαςμζνθσ επζμβαςθσ φακοκρυψίασ και
οπίςκιασ
υαλοειδεκτομισ για μθχάνθμα με αντλία τφπου Venturi με δυνατότθτα ςυςτιματοσ
διατιρθςθσ τουσ ενδοφκάλμιασ πίεςθσ μζςω πεπιεςμζνου αζρα ι με νεϊτερο τρόπο
(sensors) και δυνατότθτα ελζγχου τουσ ταχφτθτασ αναρρόφθςθσ. Να προςφζρονται
τουσ οι ςυνικεισ διάμετροι των ςκλθρικϊν τομϊν ςτθν υαλοειδεκτομι (καςζτεσ 20g –
23g & 25/27g) μιασ χριςεωσ. . Να περιλαμβάνεται το δοχείο ςυλλογισ των υγρϊν
τουσ επζμβαςθσ με χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 300 ml. Κατά προτίμθςθ το δοχείο
ςυλλογισ να ζχει τθ δυνατότθτα να αδειάηει από το περιεχόμενο του. Να
ςυμπεριλαμβάνεται το κάλυμμα του τραπεηιδίου του μθχανιματοσ και το κάλυμμα τουσ
οκόνθσ. Για τθ λειτουργία τθσ υαλοειδεκτομισ να περιζχονται το ςετ Trocars με
μαχαιρίδια, κάνουλεσ και εξωτερικζσ αποςπϊμενεσ βαλβίδεσ, ο ενδοφωτιςμόσ ευρζωσ
πεδίου, ο υαλοειδοφάγοσ τφπου γκιλοτίνασ, ο οποίοσ παρζχει τουλάχιςτον 5000 κοπζσ
το λεπτό και θ εφεδρικι γραμμι αναρρόφθςθσ. Για τθ λειτουργία τθσ φακοκρυψίασ να
περιζχονται καλφμματα (sleeves) ζγχυςθσ, κλειδί για τθ βελόνα τθσ φακοκρυψίασ και
κάλαμοσ δοκιμϊν.
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-

Ρακζτο φακοκρυψίασ υαλοειδικισ κοιλότθτασ (Phacofragmatome) για αφαίρεςθ
τεμαχίων φακοφ ςτθν υαλοειδικι κοιλότθτα ςυμβατό με μθχάνθμα με αντλία τφπου
Venturi

-

Σφςτθμα ςωλθνϊςεων αφαίρεςθσ ελαίου ςιλικόνθσ ςυμβατό με μθχάνθμα με αντλία
τφπου Venturi με δυνατότθτα ςυςτιματοσ διατιρθςθσ τουσ ενδοφκάλμιασ πίεςθσ
μζςω πεπιεςμζνου αζρα ι νεϊτερου και δυνατότθτα ελζγχου τουσ ταχφτθτασ
αναρρόφθςθσ.

-

Σφςτθμα ςωλθνϊςεων ζνκεςθσ ελαίου ςιλικόνθσ ςυμβατό με μθχάνθμα με αντλία
τφπου Venturi με δυνατότθτα ςυςτιματοσ διατιρθςθσ τουσ ενδοφκάλμιασ πίεςθσ
μζςω πεπιεςμζνου αζρα ι νεϊτερουκαι δυνατότθτα ελζγχου τουσ ταχφτθτασ
αναρρόφθςθσ.

Πλα τα παραπάνω (1A – 1E) να προςφζρονται με ςυνοδό εξοπλιςμό (κα διατεκεί από τον
προμθκευτι) ζνα πλιρεσ μθχάνθμα υαλοειδεκτομισ, φακοκρυψίασ και ςυνδυαςμζνθσ
επζμβαςθσ με αντλία τφπου Venturi, που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα ςυςτατικά τθσ
ςφγχρονθσ υαλοειδεκτομισ, όπωσ ενςωματωμζνο ςφςτθμα laser φωτοπθξίασ, τουλάχιςτον δφο
πθγζσ ενδοφωτιςμοφ τεχνολογίασ Xenon ι νεϊτερθσ, κατά προτίμθςθ με ειδικά φίλτρα
προςταςίασ για φωτοτοξικότθτα, δυνατότθτεσ διακερμίασ – ενδοδιακερμίασ, δυνατότθτα
ανταλλαγισ υγροφ/αερίου, οκόνθ υψθλισ ευκρίνειασ, ποδοχειριςτιριο, τουσ αναγκαίουσ
ςτυλεοφσ φακοκρυψίασ (τουλάχιςτον 2) και ςτυλεοφσ fragmatome (τουλάχιςτον 1). Το
μθχάνθμα να περιλαμβάνει ςφςτθμα αλλαγισ φιάλθσ ι αναμονι δεφτερθσ φιάλθσ για αποφυγι
επικίνδυνθσ υποτονίασ και κακυςτεριςεων ςε αντικατάςταςθ φιάλθσ που εξαντλικθκε.
Το μθχάνθμα να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αχρθςιμοποίθτο, να διακζτει όλα τα
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά καλισ λειτουργίασ, CE Mark.
--------

2. Αναλϊςιμα Μθχανιματοσ Οπίςκιασ Υαλοειδεκτομισ με αντλία δυνατοτιτων
περιςταλτικοφ τφπου
1.3.6Ρλιρεισ καςζτεσ οπίςκιασ υαλοειδεκτομισ
για μθχάνθμα με αντλία
δυνατότθτασ περιςταλτικοφ τφπου, με δυνατότθτα ςυςτιματοσ διατιρθςθσ τθσ
ενδοφκάλμιασ πίεςθσ μζςω πεπιεςμζνου αζρα ι με νεϊτερο τρόπο (sensors) και
δυνατότθτα ελζγχου τθσ ταχφτθτασ αναρρόφθςθσ. Να προςφζρονται όλεσ οι ςυνικεισ
διάμετροι των ςκλθρικϊν τομϊν ςτθν υαλοειδεκτομι (καςζτεσ πολλαπλϊν
ςωλθνϊςεων 20g - 23g & 25/27g) μιασ χριςεωσ. Να περιλαμβάνεται το δοχείο
ςυλλογισ των υγρϊν τθσ επζμβαςθσ με χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 300 ml. Να
ςυμπεριλαμβάνεται το κάλυμμα του τραπεηιδίου του μθχανιματοσ και το κάλυμμα τθσ
οκόνθσ. Να περιζχεται το ςετ Trocars με μαχαιρίδια, κάνουλεσ και βαλβίδεσ, ο
ενδοφωτιςμόσ ευρζωσ πεδίου, ο υαλοειδοφάγοσ τφπου γκιλοτίνασ, ο οποίοσ παρζχει
τουλάχιςτον 5000 κοπζσ το λεπτό και θ εφεδρικι γραμμι αναρρόφθςθσ.
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1.3.7Ρλιρεισ καςζτεσ ςυνδιαςμζνθσ επζμβαςθσ φακοκρυψίασ και οπίςκιασ για
μθχάνθμα με αντλία δυνατότθτασ περιςταλτικοφ τφπου, με δυνατότθτα ςυςτιματοσ
διατιρθςθσ τθσ ενδοφκάλμιασ πίεςθσ μζςω πεπιεςμζνου αζρα ι με νεϊτερο τρόπο
(sensors) και δυνατότθτα ελζγχου τθσ ταχφτθτασ αναρρόφθςθσ. Να προςφζρονται όλεσ
οι ςυνικεισ διάμετροι των ςκλθρικϊν τομϊν ςτθν υαλοειδεκτομι (καςζτεσ πολλαπλϊν
ςωλθνϊςεων 20g - 23g & 25/27g) μιασ χριςεωσ. Να περιλαμβάνεται το δοχείο
ςυλλογισ των υγρϊν τθσ επζμβαςθσ με χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 300 ml. Να
ςυμπεριλαμβάνεται το κάλυμμα του τραπεηιδίου του μθχανιματοσ και το κάλυμμα τθσ
οκόνθσ. Για τθ λειτουργία τθσ υαλοειδεκτομισ να περιζχονται το ςετ Trocars με
μαχαιρίδια, κάνουλεσ και εξωτερικζσ αποςπϊμενεσ βαλβίδεσ, ο ενδοφωτιςμόσ ευρζωσ
πεδίου, ο υαλοειδοφάγοσ τφπου γκιλοτίνασ, ο οποίοσ παρζχει τουλάχιςτον 5000 κοπζσ
το λεπτό και θ εφεδρικι γραμμι αναρρόφθςθσ. Για τθ λειτουργία τθσ φακοκρυψίασ να
περιζχονται καλφμματα (sleeves) ζγχυςθσ, κλειδί για τθ βελόνα τθσ φακοκρυψίασ και
κάλαμοσ δοκιμϊν.
1.3.8Ρακζτο φακοκρυψίασ υαλοειδικισ κοιλότθτασ (Phacofragmatome) για
αφαίρεςθ τεμαχίων φακοφ ςτθν υαλοειδικι κοιλότθτα ςυμβατό με μθχάνθμα με αντλία
δυνατοτιτων περιςταλτικοφ τφπου.
1.3.9Σφςτθμα ςωλθνϊςεων αφαίρεςθσ/ειςαγωγισ ελαίου ςιλικόνθσ ςυμβατό με
μθχάνθμα με αντλία δυνατοτιτων περιςταλτικοφ τφπου με δυνατότθτα ςυςτιματοσ
διατιρθςθσ τθσ ενδοφκάλμιασ πίεςθσ μζςω πεπιεςμζνου αζρα ι νεϊτερου και
δυνατότθτα ελζγχου τθσ ταχφτθτασ αναρρόφθςθσ.
Πλα τα παραπάνω (2A – 2D) να προςφζρονται με ςυνοδό εξοπλιςμό (κα διατεκεί από τον
προμθκευτι) ζνα πλιρεσ μθχάνθμα υαλοειδεκτομισ, φακοκρυψίασ και ςυνδυαςμζνθσ
επζμβαςθσ με αντλία με δυνατότθτα μετατροπισ ςε περιςταλτικοφ τφπου που να
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα ςυςτατικά τθσ ςφγχρονθσ υαλοειδεκτομισ, όπωσ
ενςωματωμζνο ςφςτθμα laser φωτοπθξίασ, τουλάχιςτον δφο πθγζσ ενδοφωτιςμοφ τεχνολογίασ
Xenon ι νεϊτερθσ, κατά προτίμθςθ με ειδικά φίλτρα προςταςίασ για φωτοτοξικότθτα,
δυνατότθτεσ διακερμίασ – ενδοδιακερμίασ, δυνατότθτα ανταλλαγισ υγροφ/αερίου, οκόνθ
υψθλισ ευκρίνειασ, ποδοχειριςτιριο, τουσ αναγκαίουσ ςτυλεοφσ φακοκρυψίασ (τουλάχιςτον 2)
και ςτυλεοφσ fragmatome (τουλάχιςτον 1). Το μθχάνθμα να περιλαμβάνει ςφςτθμα αλλαγισ
φιάλθσ ι αναμονι δεφτερθσ φιάλθσ για αποφυγι επικίνδυνθσ υποτονίασ και κακυςτεριςεων ςε
αντικατάςταςθ φιάλθσ που εξαντλικθκε.
Το μθχάνθμα να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, αχρθςιμοποίθτο, να διακζτει όλα τα
απαραίτθτα πιςτοποιθτικά καλισ λειτουργίασ, CE Mark.
Πςον αφορά αναλυτικά τισ εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ ανά κατθγορία αναλωςίμων για τισ
κατθγορίεσ 1Α (καςζτεσ 1Α1, 1Α2, 1Α3 και 1Α4), τισ κατθγορίεσ 1Β (καςζτεσ 1Β1, 1Β2, 1Β3 και
1Β4), κατθγορίεσ 1C, 1D, 1E, κατθγορίεσ 2Α (καςζτεσ 2Α1, 2Α2, 2Α3 και 2Α4), τισ κατθγορίεσ 1Β
(καςζτεσ 2Β1, 2Β2, 2Β3 και 2Β4) και τισ κατθγορίεσ 2C και 2D επιςυνάπτεται ςχετικόσ
αναλυτικόσ πίνακασ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του πρακτικοφ.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ Η ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ

ΜΜ

ΠΟΟΣΗΣΕ

1Α1

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 20g)

ΣΔΜ

0

1Α2

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 23g )

ΣΔΜ

6

1Α3

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 25g)

TEM

24

1Α4

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 27g)

ΣΔΜ

6

1Β1

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 20g )

ΣΔΜ

0

1Β2

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 23g )

ΣΔΜ

6

1Β3

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 25g)

TEM

6

1Β4

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 27g)

ΣΔΜ

5

1C

ΠΑΚΔΣΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ
(PHACOFRAGMATOME) ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΔΗ ΣΔΜΑΥΙΧΝ ΦΑΚΟΤ ΣΗΝ
ΤΑΛΟΔΙΓΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ

ΣΔΜ

6

1D

ΤΣΗΜΑ ΧΛΗΝΧΔΧΝ ΑΦΑΙΡΔΗ ΔΛΑΙΟΤ ΙΛΙΚΟΝΗ

ΣΔΜ

6

1E

ΤΣΗΜΑ ΧΛΗΝΧΔΧΝ ΔΝΘΔΗ ΔΛΑΙΟΤ ΙΛΙΚΟΝΗ

ΣΔΜ

6

2A1

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 20g)

ΣΔΜ

0

2A2

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ(Καζέηεο 23g)

ΣΔΜ

6

2A3

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ(Καζέηεο 25g)

ΣΔΜ

60

2A4

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ(Καζέηεο 27g)

ΣΔΜ

12

2Β1

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 20g)

TEM

0

2Β2

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 23g )

TEM

6

2Β3

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 25g)

TEM

18

2Β4

ΠΛΗΡΔΙ ΚΑΔΣΔ ΤΝΓΙΑΜΔΝΗ ΔΠΔΜΒΑΗ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΚΑΙ
ΟΠΙΘΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΔΚΣΟΜΗ (Καζέηεο 27g)

ΣΔΜ

12

2C

ΠΑΚΔΣΟ ΦΑΚΟΘΡΤΦΙΑ ΤΑΛΟΔΙΓΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ (
PHACOFRAGMATOME) ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΔΗ ΣΔΜΑΥΙΧΝ ΦΑΚΟΤ ΣΗΝ
ΤΑΛΟΔΙΓΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ

ΣΔΜ

6

2D

ΤΣΗΜΑ ΧΛΗΝΧΔΧΝ ΑΦΑΙΡΔΗ/ΔΙΑΓΧΓΗ ΔΛΑΙΟΤ ΙΛΙΚΟΝΗ

ΣΔΜ

12
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΣΤϋ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομαςία
Τράπεηασ:______________________________________________________
Κατάςτθμα:______________________________________________
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________
Ρροσ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΫ
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ
τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ
…………… Οδόσ …………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……] ι
[ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ],
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο «…………….» και
ςυγκεκριμζνα για τθν προμικεια……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθν
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι
ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι
υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.

Α
/
Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΡΑΑΤΗΜΑ Ζϋ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Τιμι
Συνολικι
Μονάδα
Μονάδασ
Ροςότθτα
Τιμι Χωρίσ
Μζτρθςθσ
χωρίσ
ΦΡΑ
ΦΡΑ

ΦΡΑ

Τελικι
Τιμι
με ΦΡΑ

**Να είναι ςε μορφι excel το θλεκτρονικό αρχείο τθσ προςφοράσ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ηϋ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1θ ΥΡΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΡΔΔ
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 : ΟΦΘΑΛΜΝΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ: 999336270 - Δ.Ο.Υ. ΔϋΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρικμόσ Σφμβαςθσ: ……./
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» ΝΡΔΔ
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
&
ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ …………………………………………….
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ροςόν ………………………………………ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ……….

Στθν Ακινα ςιμερα ,…………………………….. οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι :
1. Το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1:
ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ, που εδρεφει ςτθν Ακινα (οδόσ Ελευκερίου Βενιηζλου 26 – Τ.Κ: 106
72) και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Αναπλθρωτι Διοικθτι
κ. ……………………………………., καλοφμενθ εφεξισ «θ Ανακζτουςα Αρχι» και
2. Θ Εταιρεία με τθν Επωνυμία ………………………………………… ,καλοφμενθ ςτο εξισ
«ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ»,

που

εδρεφει

ςτ..

………………………………….

Δ/νςθ:

……………………..

Τ.Κ………………… τθλ. …………….., με Α.Ψ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………, και εκπροςωπείται
νόμιμα από τον ……………………………………………………………….. ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα
εξισ :
Με τθν με αρικ. ………../…-..2017 Απόφαςθ του ………………………. Του Το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ,
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κατακυρϊκθκε θ προμικεια των ειδϊν ωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ
παροφςθσ Σφμβαςθσ ςτθν εταιρεία …………………………
Θ κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με τα αποτελζςματα του Δθμόςιου Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ
που διενεργικθκε τθν …../…../2018 ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Δ/ξθσ με αρικ. ……./…-….-2018
με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ, ςφμφωνα και με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων ειδϊν.
Φςτερα από τα ανωτζρω ο πρϊτοσ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ με τθν προαναφερόμενθ ιδιότθτά
του, ανακζτει ςτον δεφτερο, ονομαηόμενο ςτο εξισ Ρρομθκευτι, τθν προμικεια των ειδϊν ωσ
αυτά περιγράφονται

αναλυτικά ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ Σφμβαςθσ, τα οποία του

κατακυρϊκθκαν ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τισ οποίεσ αποδζχεται
ανεπιφφλακτα.
Θ ςφμβαςθ αυτι διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 περί Δθμοςίων Συμβάςεων
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν, τον Νόμο 2469/97 άρκρο 18 και των ςχετικϊν διατάξεων
περί κρατιςεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΘΟ 24 & τον Ν. 3329/05 “ Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ &
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ”, το Ν. 3527/2007 « Κφρωςθ Συμβάςεων υπζρ Νομικϊν προςϊπων
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», το
Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Ψορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» και λοιπζσ ιςχφουςεσ.
Άρκρο 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ
αμοιβισ που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ
«…..……………………..». Θ Ρρομικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του
Ρρομθκευτι, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ από …………………….. διακιρυξθσ και τθν υπ’
αρικμ. .. ................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Συγκεκριμζνα θ προμικεια περιλαμβάνει

α/α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΑΘΑΗ
ΑΞΙΑ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΘΟ 2ο : Χρόνοσ, Τόποσ και Τρόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ


Θ παροχι, ο χρόνοσ, ο τόποσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ, κα
πραγματοποιείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και με τουσ όρουσ τθσ
Τεχνικισ προςφοράσ του αναδόχου, τα οποία κακίςτανται παραρτιματα τθσ παροφςασ
Σφμβαςθσ.



Θ παράδοςθ και θ ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν ςτο Νοςοκομείο κα
γίνεται τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ με ευκφνθ, μζριμνα και
δαπάνθ του προμθκευτι και ςε ϊρα που κα ορίηει θ Υπθρεςία ςτθν αποκικθ του
Νοςοκομείου.



Τθν παραλαβι κα διενεργεί τριμελισ επιτροπι θ οποία κα ορίηεται από το αρμόδιο
όργανο διοίκθςθσ τθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ του ν.4412/2016.



Θ παράδοςθ κα γίνεται εντόσ τριϊν εργαςίμων θμερϊν, το αργότερο, από τθν
παραγγελία του Νοςοκομείου.



Ο χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατακεί κατόπιν αιτιολόγθςθσ από τον προμθκευτι
με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ.

ΑΘΟ 3ο :ΡΟΣΟΤΙΚΗ-ΡΟΙΟΤΙΚΗ ΡΑΑΛΑΒΗ
Θ ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν προσ τοφτο οριςκείςα επιτροπι, για τθν
ορκι εκτζλεςθ αυτϊν. Θ ποιοτικι παραλαβι κα γίνει με τθν εγκατάςταςθ του είδουσ ςε πλιρθ
λειτουργία από τθν αρμόδια υπθρεςία του Νοςοκομείου .
ΑΘΟ 4ο:ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ ι οικονομικοφ
αντικειμζνου.
ΑΘΟ 5ο: ΑΜΟΙΒΗ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ- ΚΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι ανζρχεται ςτο ποςό
των ………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΨΡΑ ……….%
……………………. ευρϊ και …………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και
…………. λεπτϊν (……………..,…€). Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ
τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, χωρίσ καμία
περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ πλθρωμι των προμθκευτϊν κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι και κατά μζγιςτο εντόσ
τριϊν (3) μθνϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ τιμολογίου, ωσ κείμενθ νομοκεςία, διατάξεισ
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κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι και μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του είδουσ
Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ νόμιμεσ κρατιςεισ.

1. Ροςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Ψ.Ρ.Α. και κάκε
άλλου ποςοφ παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρίκμ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του άρκρου 3 του Ν. 3580/2007.

2. Ροςοςτό 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (για
ςυμβάςεισ άνω των 1.000€) βάςει του Ν. 4013/2011 άρκρο 4, παρ.3 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει (με το Ν 4610/2019 Ραρ.1 Άρκρο 235), που
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Θ εν λόγω κράτθςθ
υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ επ' αυτοφ).
3. Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία
επιβάλλεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων. Επίςθσ επιβάλλεται επί τθσ αξίασ κάκε
είδουσ δικαιϊματοσ προαιρζςεωσ, προ φόρων και κρατιςεων, είτε αυτό αςκείται μζςω
διοικθτικισ εντολισ είτε μζςω ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 350 του ν.
4412/2016 και τα οριηόμενα ςτα άρκρα 3 και 4 τθσ ΚΥΑ 1191/14-3-2017
(ΨΕΚ969/22.3.2017/Β’). Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό
τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
4. Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ
4% για προμικειεσ ι 8% για υπθρεςίεσ (άρκρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013
φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ /ΨΕΚ
167Α’ /23.7.2013).
Ο αναλογοφν ΨΡΑ επί τοισ εκατό (%) για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα
Αρχι και κα υπολογίηεται χωριςτά.
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά
και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία
ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ϋσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο
άρκρο 200 του Ν. 4412/2016.
ΑΘΟ 6ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να τθριςει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν που του ζχουν
κατακυρωκεί ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ
ΑΘΘΝΫΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ και ςφμφωνα με τθν
με αρικ. Ρρωτ. ……………ζγγραφθ Ρροςφορά του θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςθσ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 7ο:ΚΥΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο Ν. 4412/2016, ο προμθκευτισ κα βαρφνεται και
για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ

ΑΘΘΝΫΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ από τθ μθ εκτζλεςθ
ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 8ο: ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όλα και τα λοιπά κζματα, αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθν
ςφμβαςθ αυτι, ιςχφει θ ζγγραφθ προςφορά του προμθκευτι που αποτελεί αναπόςπαςτο
τμιμα τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και τα αναφερόμενα ςτον Ν. 4412/2016 περί
Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν.
Άρκρο 9ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεςμεφεται για
τθν πιςτι και απαρζγκλιτθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα
X του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016.
Συμφωνείται ότι κάκε άλλθ τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ, πρόςκετθ ςυμφωνία,
παροχι διευκολφνςεωσ, παράταςθσ χρόνου εκτζλεςθσ κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο
ζγγραφα αποκλειςμζνου κάκε άλλου μζςου απόδειξθσ.
Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει από τθν παροφςα ςφμβαςθ αρμόδια είναι τα
δικαςτιρια Ακθνϊν.
Φςτερα από αυτά ςυντάχκθκε θ ςφμβαςθ θ οποία αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε
,υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα.
Τρία από τα παραπάνω πρωτότυπα τθσ ςφμβαςθσ κατατζκθκε ςτο αρμόδιο Τμιμα
Ρρομθκειϊν του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΝΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και το άλλο πιρε ο προμθκευτισ ο οποίοσ
διλωςε ότι ενεργεί για λογαριαςμό του.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ

Ο ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Θϋ
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ »
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΨΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΫΝ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ :
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ελ. Βενιηζλου 26 – Ακινα – 106 72
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΜΘΤΣΟΡΟΥΛΟΣ ΡΑΝΑΓΙΫΤΘΣ
- Τθλζφωνο: 213 2052 835 – Ψαξ: 213 2052 819
- Θλ. ταχυδρομείο: grprom2@ophthalmiatreio.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
http://www.ophthalmiatreio.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): προμικεια «Αναλϊςιμου Υγειονομικοφ Υλικοφ για επεμβάςεισ Υαλοειδεκτομισ με
Συνοδό Εξοπλιςμό» - (CPV 33140000-3)
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
Α.ΔΙΑΚ:
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΨΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΘΫΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΨΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
[ ]
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
ii
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
*……+
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,

Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που
είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
*……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
*……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
*……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
*……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Στιριξθ:

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
*+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ
για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ
IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται
ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ
προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxxi:

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
*+ Ναι *+ Πχι

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii,
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι
τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: α)*……+·
α)*……+·
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
β)*……+
β)*……+
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
-*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
-*……+·
-*……+·
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
-*……+·
-*……+·
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να αναφερκοφν
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
πλθροφορίεσ
*……+
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: *……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
*+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»);
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
*+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
-[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
*+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
[.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα

*+ Ναι *+ Πχι

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

[...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι
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αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ
φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να
ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
*+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
Απάντθςθ
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι
*…]
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Ωρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
*+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
εγκατάςταςισ του
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxiv,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxv:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxxxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxxxvii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγρα ποςά
θμερομθ παραλιπτε
φι
νίεσ
σ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
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ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*….............................................+

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ
που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα
προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το
είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα
πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Απάντθςθ:
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxxxix, αναφζρετε για το
κακζνα:
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονταιxl, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxli.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο,
ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
i

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη
πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
iii

Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ
κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη
κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Ποιύ κηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 10 εργαδοκέλοσς θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 2
εθαηοκκύρηα εσρώ.
Μηθρή επητείρεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζτοιεί ιηγόηεροσς από 50 εργαδοκέλοσς θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ σπερβαίλεη ηα 10 εθαηοκκύρηα
εσρώ.
Μεζαίες επητεηρήζεης: επητεηρήζεης ποσ δελ είλαη ούηε ποιύ κηθρές ούηε κηθρές θαη νη νπνίεο
απαζτοιούλ ιηγόηεροσς από 250 εργαδοκέλοσς θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηος θύθιος εργαζηώλ δελ
σπερβαίλεη ηα 50 εθαηοκκύρηα εσρώ και/ή ην ζύλοιο ηοσ εηήζηοσ ηζοιογηζκού δελ σπερβαίλεη ηα 43
εθαηοκκύρηα εσρώ.
iv

Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
v

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
vi

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
vii

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ
Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
viii
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ix

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
x

χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
xi

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195
ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
xii

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ
ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
xiii

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ
ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
xiv

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008
(ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xv

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xvi

Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ)
θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ),
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xix

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xx

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 09/2019: «Αναλωςίμου Υλικοφ Επιςτθμονικϊν Οργάνων (Ψακοκρυψίασ με Συνοδό
Εξοπλιςμό)»
46

19PROC005202192 2019-07-02
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
xxii

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο
δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxv

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi

. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvii

Άξζξν 73 παξ. 5.
xxviii

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί
αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxx

Πξβι άξζξν 48.
xxxi

Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ
ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxii

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οη οηθολοκηθοί θορείς από
ορηζκέλα θράηε κέιε οθείιοσλ λα ζσκκορθώλοληαη κε άιιες απαηηήζεης ποσ θαζορίδοληαη ζηο
Παράρηεκα ασηό.
xxxiii

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ σπερβαίλεη ηα πέληε έηε.
xxxiv

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηούλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηρέποσλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ σπερβαίλεη ηα ηξία έηε.
xxxv

Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όιοη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xxxvi

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ
επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
xxxvii
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Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xxxviii

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έτεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ
ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε
κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xxxix

Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
xl

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xli

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά
πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ 09/2019: «Αναλωςίμου Υλικοφ Επιςτθμονικϊν Οργάνων (Ψακοκρυψίασ με Συνοδό
Εξοπλιςμό)»
48

