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Κάκε Ενδιαφερόμενο

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ Αρικμ. 8
διενζργειασ Επαναλθπτικοφ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια των ειδϊν « ΕΠΙΔΕΜΙΚΟ
ΤΛΙΚΟ
CPV33141114-2» για ζνα (1) ζτοσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 4.036,36 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του νομίμου ΦΠΑ με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
άποψθσ προςφορά με βάςθ μόνο τθν τιμι».
Το Νοςοκομείο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ
1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
1.1

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

1.2

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

1.3

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

1.4

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

1.5

Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρκρο 84 « Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των
Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».
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1.6 Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνωνςτο διαδίκτυο
”Ρρόγραμμα Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».
1.7

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ
διατάξεισ».

1.8

Του ΡΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/5-8-2016).

1.9

Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 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

1.10 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014
νομιμοποίθςθσ δαπανϊν)

Άρκρο

47

Ραρατθρθτιριο

τιμϊν

(περί

1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Ρρωτοβάκμιου Εκνικοφ Δικτφου Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.)…..»
1.12 Τθν αρ: 1982/07-04-2016 Ανακοίνωςθ τθσ Ε.Ρ.Υ.
1.13 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν.
2. Σισ Αποφάςεισ:
2.1
2.2
2.3
2.4

Τθν με αρικ. 57654/23-5-2017 Υπουργικι Απόφαςθ ( ΦΕΚ 1781/2017)
Τθν απόφαςθ Δ.Σ με αρικ. 110Ο Θ./1θσ ςυν. Τθσ 11θσ -3-2020 ςχετικά με επανάλθψθ
διενζργειασ Συνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια των ειδϊν που δεν κατακυρϊκθκαν .
Τθν με αρικ. 8/22-01-2020 απόφαςθ ανάλθψθσ δζςμευςθσ (ΑΔΑ: ΩΓΣ74690ΩΕ-ΓΨΚ)
ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ
Δθμόςιο Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και
κριτιριο
κατακφρωςθσ, για τθν προμικεια των ειδϊν « ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV33141114-2 » για ζνα (1)
ζτοσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 4.036,36 € ςυμπεριλαμβανομζνου του νομίμου ΦΡΑ
1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘΘΜΕΡ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ
ΟΜΘΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο
Πρωτοκόλλου
(ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9 – 1οσ
όροφοσ)

13-5-2020
Θμζρα ΣΕΣΑΡΣΘ
Ϊρα 14.00

ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ - Γραφείο
Προμθκειϊν
(ΒΘΑΡΙΩΝΟ 9 – 1οσ
όροφοσ)

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ &
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
14-5-2020
Θμζρα ΡΕΜΡΤΘ
Ϊρα 12.00

Προςφορζσ κα κατατίκενται μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα δθλαδι μζχρι 13-5-2020 θμζρα
ΣΕΣΑΡΣΘ και ϊρα ζωσ 14:00μ.μ , ςτο Πρωτόκολλο του Νοςοκομείου (Βθςςαρίωνοσ 9 , 1οσ όροφοσ).
(Συχόν 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 ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:
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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 Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),

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
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

3.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ

3.2

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ

3.3

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ

3.4

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ

ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ

3.5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ

3.6

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΡΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ

3.7

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ

3.8

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ (ΤΕΥΔ) ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ

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.
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6. Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν
Θ ΤΝΣΑΞΑΑ

ΑΝΑΠΛ.
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ
ΣΜ. ΟΙΚ/ΚΟΤ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΤΠΘΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΕΤΑ
ΕΛΕΝΘ

ΝΣΑΚΟΤΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΑΠΑΧΡΘΣΟ
ΧΡΘΣΟ

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Τπθρεςίασ .

ΟΔΙΟΙΚΘΣΘ
ΓΝΑ «ΕΤΑΓΕΛΙΜΟ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ –
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»

ΓΡΘΓΟΡΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΑΣΑΙΟ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δθμόςιοσ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με γραπτζσ
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά με βάςθ μόνο τθν τιμι

ΧΟΝΟΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΘΣ (ΚΘΜΔΘΣ &
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΡΘΕΣΙΑΣ)

13-5-2020
Θμερομθνία:

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

15-3-2020

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ

Το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔOYΣ

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ προμικεια ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για
ζνα (1) ζτοσ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

33141114-2

ΦΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΟ ΑΘΘΝΩΝ –
ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ
ΑΘΘΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
(ςτθν οποία υπάρχει πλιρθσ, άμεςθ και
δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
Σφμβαςθσ)

www.ophthalmiatreio.gr

ΚΟΣΟΤ

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 24%

4.036,36€

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΙ

ΚΑΕ 1311α

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ

όπωσ ορίηονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

Ωσ ορίηει θ διακιρυξθ

ΚΑΤΑΘΕΣΘ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΡΟ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Μζχρι οριςτικισ παραλαβισ

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ

ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΤΙΜΘΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ωσ ορίηει θ διακιρυξθ
Ωσ ορίηει θ διακιρυξθ
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και
τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑΘ
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2.5

Αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ είναι θ προμικεια ΕΡΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ CPV33141114-2 για ζνα
(1) ζτοσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 4.036,36€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13% με
κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά με βάςθ μόνο τθν τιμι
και όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα :

2.6
ΕΠΙΔΕΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
ΙΑΣΡΙΚΕ ΓΑΗΕ CPV 33141114-2 /
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

Μ/Μ

ΠΟΟΣΘΣΑ

ΣΙΜΘ
€

ΦΠΑ
%

ΤΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ

Π.Σ.

1

ΓΑΗΑ Ν.W 10X20cm 4PLY
υδρόφιλα απορροθτικζσ ,
χωρίσ ατζλειεσ χνοφδια και
ξζφτια ( ΕΝ14079:2003) CE

ΤΕΜ.

60.000

0,0102

612,00 €

13%

691,56 €

Δ.Υ.

5

ΤΟΛΥΡΙΑ ΓΑΗΑΣ
ΣΤΟΓΓΥΛΑ 20Χ20 CM
καταςκευαςμζνο από ζνα
τεμάχιο γάηασ , τα άκρα
του να βριςκονται με
αςφάλεια ςτο εςωτερικό .
Εξαιρετικισ
απορροφθτικϋότθτασ ,
υδρόφιλα , άοςμα ( ΕΝ
14079:2003)

ΤΕΜ.

250.000

0,0116

2.900,00 €

13%

3.277,00
€

4.5.98/
0,0116

8

ΕΡΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΥΡΟΥ
TEGADERM 6Χ7cm
αδιάβροχα διάφανα
αυτοκόλλθτα ,
υποαλεργικό χωρίσ latex.

ΤΕΜ.

300

0,2

60,00 €

13%

67,80 €

4.4.49/
0,2

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

3.572,00 €

4036,36 €

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ
ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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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 ςε δυο
αντίγραφα.

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, κατ’ 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
ανϊτατου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
1.3

το

φάκελο

κάκε

προςφοράσ

πρζπει

να

αναγράφονται

ευκρινϊσ:

1.3.1 Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ.
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 ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘτθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
ΤΜΜΕΣΟΧΘ 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 (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016), ςυμπλθρωμζνο όπου
απαιτείται .
Θ 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.
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ΘΜΕΙΩΘ: 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. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου και παραςτατικό
εκπροςϊπθςθσ, αν ο προςφζρων ςυμμετζχει με αντιπρόςωπο του.
1.4.2

ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑτθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο
μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». 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.
ε φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται :
α) Πλιρθ τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ - παραπομπι
(ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ
τθσ διακιρυξθσ. Ρροσ τοφτο ςυντάςςεται και υποβάλλεται ο Πίνακασ
υμμόρφωςθσ όπωσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Εϋ «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.

1.4.3 ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΠΡΟΦΟΡΑ. 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) Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν
προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με ΦΠΑ 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.
Προςφορζσ 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ προςφοράσ κα φζρουν και
τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.

1.4.5

Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ 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 ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ
λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου
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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 «
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 Εάν από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ προβλζπεται ότι μαηί με τθν προςφορά πρζπει να
κατατεκοφν και δείγματα του υλικοφ,αυτά κατατίκενται πριν από τον διαγωνιςμό ςτθν
Υπθρεςία, θ δεςχετικι απόδειξθ υποβάλλεται μαηί με τθν προςφορά.
1.4.11 Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Τπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα
περιζχονται ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ. Στθν περίπτωςθ κατάκεςθσ 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.
1.4.12 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.
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1.4.13 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
Τπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα.
1.4.14 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.
1.4.15 Θ παραλαβι & αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι
διενζργειασ
και Αποςφράγιςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ.
1.4.16 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:
Προκειμζνου να εξοικονομείται χρόνοσ και να επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ,
θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ενιαία, χωρίσ διάκριςθ
ςταδίων/φάςεων (Αξιολόγθςθ Δικαιολογθτικϊν, Αξιολόγθςθ Σεχνικισ Προςφοράσ και
Οικονομικισ Προςφοράσ), 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
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
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• Κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ (εάν απαιτείται) χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι
ενζργεια.
1.6.6

Θ Επιτροπι διενζργειασ και Αποςφράγιςθσ του διαγωνιςμοφ , ζχει τθν δυνατότθτα να ηθτιςει
δείγματα για τα προςφερόμενα είδθ.

2.ΡΘΣΡΑ ΘΘΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
- 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. ΣΙΜΕ
3.1.1 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
3.1.2Οι 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).
Θ τιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ .Ρ. Α. κα λαμβάνεται για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.
θμειϊνεται ότι υπάρχει δυνατότθτα ανάδειξθσ μειοδότθ ςε τμιμα του διαγωνιςμοφ
ςφνολο τθσ ποςότθτασ του αντικειμζνου

για το

Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα
κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3.3 Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, 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 Προςφορζσ 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 .
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3.7 Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα
για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν
αυτά.
4.ΧΡΟΝΟ ΙΧΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ ι οικονομικοφ
αντικειμζνου, από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ.
5. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΤΛΙΚΩΝ
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει το υλικό μζςα ςτα χρονικά όρια που ορίηει θ
Σφμβαςθ.
6. ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ
6.1.

Θ ςφμβαςθ πρζπει να υπογραφεί μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ ςτον
ενδιαφερόμενο τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ.

6.2.

Υπεφκυνο για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι το«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ»
.

6.3.

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο προμθκευτισ πρζπει να 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,
ςφμφωνα
με το Ν. 4412/2016 άρκρο 18.
7. ΧΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ
Ωσ προσ τον τρόπο πλθρωμισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του αναδόχου
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
8. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ
Ενςτάςεισ-προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από
το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.
9. ΚΤΡΩΕΙ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ
Ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 θ κείμενθ ςχετικι νομοκεςία
10.ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
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.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΕΙ ΣΙΜΘ
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.
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΘΘΕΤΣΘ
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.
ΑΝΕΠΙΦΤΛΑΚΣΘ ΑΠΟΔΟΧΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ
Με τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό και χωρίσ άλλθ διλωςθ ι ειδικι μνεία ςτθν προςφορά
αποδεικνφεται θ ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Εϋ
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΕΠΙΔΕΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΙΑΣΡΙΚΕ ΓΑΗΕ CPV 33141114-2

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΙΔΟΤ

1

ΓΑΗΑ Ν.W 10X20cm 4PLY υδρόφιλα απορροθτικζσ , χωρίσ ατζλειεσ χνοφδια και ξζφτια (
ΕΝ14079:2003) CE

5

ΤΟΛΥΡΙΑ ΓΑΗΑΣ ΣΤΟΓΓΥΛΑ 20Χ20 CM καταςκευαςμζνο από ζνα τεμάχιο γάηασ , τα άκρα του
να βριςκονται με αςφάλεια ςτο εςωτερικό .
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8

ΕΡΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΟ ΤΥΡΟΥ TEGADERM 6Χ7cm αδιάβροχα διάφανα αυτοκόλλθτα ,
υποαλεργικό χωρίσ latex.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ηϋ
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
1θ ΤΠΕ ΑΣΣΙΚΘ
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» ΝΠΔΔ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1 : ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
ΑΦΜ: 999336270 - Δ.Ο.Τ. ΔϋΑΘΘΝΩΝ

ΤΜΒΑΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ .........................
Αρικμόσ Σφμβαςθσ: ……./
ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ «ΓΝΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ – ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» ΝΠΔΔ
ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
&
ΣΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ …………………………………………….
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ
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Ποςόν ………………………………………ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ……….
Στθν Ακινα, ςιμερα τθν ………………………………………………………….., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι:
Αφενόσ
Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ-Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν-Ρολυκλινικι»,Υποκατάςτθμα 1:Οφκαλμιατρείο
Ακθνϊν, που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Ελευκερίου Βενιηζλου 26, ΤΚ 10672, με ΑΦΜ: 999336270,
υπαγόμενο ςτθ Δ.Ο.Υ. Δϋ Ακινασ, που εκπροςωπείται νόμιμα, για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, από
………………………….. Διοικθτι του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ-Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν-Ρολυκλινικι»
«ΤΠΟΚΑΣΑΣΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ» και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν
παροφςα ςφμβαςθ ωσ «το ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ»
και αφετζρου
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία ………………………………………….. που εδρεφει ςτ…. ……………………..., ςτθν οδό
……….………………………, ΤΚ ………, με αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου …………..……….., υπαγόμενθ ςτθ
ΔΟΥ……………..……………… και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. ……………………………………., ωσ
………………………………….… τθσ εταιρείασ ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ και θ οποία ςτο εξισ κα
αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο ΑΝΑΔΟΧΟ»
Λαμβάνοντασ υπόψθ :
1) Τθν υπϋαρικμ. πρωτ. ……………………………………Διακιρυξθ, για τθν προμικεια .................» , που
αναρτικθκε ςτθ Διαφγεια με ΑΔΑ: ………………………………… και ςτθν Ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου
ςτισ…………………………….
2) Τθν υπϋαρικμ. πρωτ. …………………….. προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο τθσ
προαναφερόμενθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ.
3) Τθν υπ. αρικ……………………………………………. (ΑΔΑ: ………………………………..) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ προμικεια «........................» από τον
ΑΝΑΔΟΧΟ.

υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα
πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax,
κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ του Θεματοφφλακα με αυτόν και
αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό.
Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τον ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ι τθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςτον ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ
παραγγελίασ
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Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν.
Προμικεια: Τριϊν Μόνιτορ παρακολοφκθςθσ ηωτικϊν παραμζτρων με οκόνθ όπωσ εξειδικεφονται
ςτθ Σφμβαςθ.
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.
Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα.
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από
τον ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και τθν παραλαβι αυτισ (τμθματικι – οριςτικι).
Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ
διαςτιματοσ.
Προςφορά: τθν υπϋαρικμ. πρωτ. …………………………… προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προσ τον
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί.
υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κακϊσ και
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α)
Σφμβαςθ, β) Διακιρυξθ, γ) Ρροςφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΘ

Τα είδθ τθσ προμικειασ κα είναι ςφμφωνα με τθν προςφορά του Αναδόχου, ςε ςυνδυαςμό με τουσ
όρουσ τθσ από …………………….. προκιρυξθσ , τθσ από …………………προςφοράσ του αναδόχου και τθν
υπ’ αρικμ. .. ................. απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ ι οικονομικοφ
αντικειμζνου, από τθν θμερομθνία υπογραφισ αυτισ.
Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα προαίρεςθσ ίςο με το 10% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, δθλαδι ίςο με 849,51 € το οποίο κα αςκθκεί κατόπιν ςχετικισ
απόφαςθσ του Νοςοκομείου πριν από τθ λιξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο
132 του Ν.4412 / 2016.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων
παραλαβισ που ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

υλικϊν γίνεται από επιτροπι

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

«ΕΠΙΔΕΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΜΙΑ ΧΡΘΘ CPV33141114-2»

Σελίδα 16

ΑΔΑ: ΩΖΒ44690ΩΕ-ΤΞΕ

20PROC006621206 2020-04-27
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.

Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ:
 Ροςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.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.
 Ροςοςτό 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων βάςει του Ν.
4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν 4072/2012 άρκρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4610/2019 άρκρο 235 παρ. 1 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρκρου 375 «τροποποιοφμενεσ
διατάξεισ», 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.
Κράτθςθ φψουσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, θ οποία
επιβάλλεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προφόρων 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 (ΦΕΚ969/22.3.2017/Β’). Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ
χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 4%.
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν
Στθν αμοιβι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ.
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ι τρίτων.
Κατά τθν πλθρωμι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ιςχφουν και εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτο Ν. 4152/20113 (ΦΕΚ
Α/107/09-05-2013).
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά
με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ,
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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6. Απαγορεφεται ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ,
που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΘ ΙΔΙΟΚΣΘΙΑ
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα αναλάβει
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο,
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν
γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο των εργαςιϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων,
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ
που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του
αιτιματοσ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΟΛΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ
παροφςασ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ αυτι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ άλλωσ παραιτείται αυτισ. Στθν
γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ θμερομθνία
ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια τθσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναςτολισ
ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων θ εκπλιρωςθ των οποίων ζχει
αναςταλεί.
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά από
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν
Δθμοςίου. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πζραν τθσ αμοιβισ για το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, που
ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ
αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ
καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν.
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ
τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από
τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων.
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιθκεί, όταν ςυμφωνιςουν γι’ αυτό τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
Οποιαδιποτε όμωσ, τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο
εγγράφωσ και κα υπογράφεται και από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του
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αρμοδίου οργάνου του νοςοκομείου, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με
προφορικι ςυμφωνία και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο αρ. 105 του ν 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν εκπλθρωκοφν όλεσ οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από τα
ςυμβαλλόμενα μζρθ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, θ υπϋαρικμ. πρωτ. ………………………. Διακιρυξθ του ςχετικοφ
διαγωνιςμοφ και θ υπϋαρικμ. πρωτ. ……………………………….κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου,
αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν , θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ
ακόλουκθ:
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ
β) Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου
γ) Θ προκιρυξθ
δ) Θ προςφορά του Αναδόχου
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από
τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ. …………………………….
……………..………….., κάτοικοσ: …..…………………………., ΤΚ: ………………, τθλ: ………………………………, fax:
………………………………, e-mail: …………………………………………………………………..
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ρρομθκευτι - Ανάδοχο κα γίνεται
ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ αυτισ, με φαξ ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με
βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια
τθσ Ακινασ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να
προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια
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τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά
τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
Σε επιβεβαίωςθ όλων των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τζςςερα (4) όμοια
αντίγραφα, τα οποία, αφοφ διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων
ζνα (1) ζλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και τρία (3) το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΘ
ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Θϋ

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ »
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΘΜΑ 1: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ :
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ελ. Βενιηζλου 26 – Ακινα – 106 72
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΡΑΑΣΚΕΥΑ ΕΛΕΝΘ
- Τθλζφωνο: 213 2052 834 – Φαξ: 213 2052 819
- Θλ. ταχυδρομείο: grprom@ophthalmiatreio.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
http://www.ophthalmiatreio.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): «ΓΑΝΣΙΩΝ ΜΙΑ ΧΡΘΘ CPV33141420-0»
- 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 ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
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.

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ
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:

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

α) *……+

β) *……+
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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.

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

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

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
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;

*+Ναι *+Πχι

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.

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;

Απάντθςθ:
*+Ναι *+Πχι
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).

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια
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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:

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

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
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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:

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

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 ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να αναφερκοφν
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
πλθροφορίεσ
*……+
*……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
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
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

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: *…….............+
*+ Ναι *+ Πχι

-[.......................]
-[.......................]

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

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

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

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

*….................+
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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
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;

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

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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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
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Απάντθςθ
*…+

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
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

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Απάντθςθ:
ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ
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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
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

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ

*+ Ναι *+ Πχι
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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
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:

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

*+ Ναι *+ Πχι

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

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

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

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

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

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ 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
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxxxix, αναφζρετε για το
κακζνα:

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια

Απάντθςθ:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
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Μζροσ VI: Σελικζσ 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

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

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

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των
μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο
για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Διακιρυξθ 8 για τθν προμικεια
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Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v

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

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του
Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ
Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

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

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ
22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54).
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ
Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ
κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii
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Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω
απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και
καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ
διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1
του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii
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Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν
Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο
και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xxv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.
xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
xxx

Ρρβλ άρκρο 48.
xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii
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Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα
κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiii

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

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

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

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ
του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται
ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xxxvii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο
πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xxxviii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν
λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ
ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xxxix

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xl

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
xli

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