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1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία

Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Ζ ΔΛΠΗ»

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε

Γεκεηζάλαο 7

Πφιε

Αζήλα

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο

115 22

Σειέθσλν

2132039136

Φαμ

2132039242

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν

ekalampaliki@elpis.gr

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο

Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΚΖ –Μ.ΗΣΑΡΗΓΟΤ

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

http://www.elpis.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννζνθνκείν θαη αλήθεη ζηελ 1ε Τ.Πε. Αηηηθήο.
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Τγείαο.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)
β)

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr.

γ)

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε.

1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ: 1311 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 θαη 2022 ηνπ Φνξέα θαη εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄
αξηζκ. 1431 / 06-04-2021 Απφθαζε δέζκεπζεο 881 , ΑΓΑ: ΦΛΥ346904Ν- Η2Θ
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 283 / 14-10-2020 Απφθαζε πνπ έιαβε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΓΑ: ΧΗ4946904ΝΗΣΜ
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη πξνκήζεηαο εη Γηεγέξηε Νεύξσλ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 78.244,00 € κε ην ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. CPV: 33169500-7
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε γηα φια ηα ηκήκαηα, είηε γηα νξηζκέλα κφλν ηκήκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αθνξνχλ γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο
πνζφηεηαο ησλ ζπλνιηθψλ ηκεκάησλ ή ελφο κφλν ηκήκαηνο.
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 78.244,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 63.100,00)
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 24 κήλεο
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηηκήο αλά είδνο.

1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη
ηδίσο:

-

ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»

-

ηνπ λ. 4605/2019 (Α' 52) «Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο
Ινπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθό απόξξεην) από ηελ
παξάλνκε απόθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43,

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6Β8846904Ν-Ν5Α

21PROC008724857 2021-06-07
-

ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β)
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην,
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα
ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,

-

ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

-

ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

-

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,

-

ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»

-

ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,

-

ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,

-

ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,

-

ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,

-

ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,

-

ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,

-

ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,

-

ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”

-

ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»

-

ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,

-

ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.

-

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Σηο θάησζη απνθάζεηο:

-

Σελ ππ΄ αξηζκ 283 / 14-10-2020 Απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί εγθξίζεσο ζθνπηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

-

Σελ κε αξηζκφ 1431 / 06-04-2021 ΑΓΑ: ΦΛΥ346904Ν –Η2Θ ) Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.

1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 25-06-2021 θαη ψξα 14:00MM
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε
κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηελ 02.ε Ηνπιίνπ 2021 , εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:30ΠΜ
1.6

Γεκνζηόηεηα

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 133715
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην
δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : http://www.elpis.gr/ ζηελ δηαδξνκή : Αξρηθή ζειίδα ►
Γηαθεξχμεηο - Γηεπθξηλήζεηο Γηαγσληζκψλ.

Γ.

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ ειιεληθφ Σχπν, ζα βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή (άξζξν 4 ηνπ Ν. 3548/2007, άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009 θαη άξζξν 377, πεξ. 35 ηνπ
Ν. 4412/2016).
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1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή
δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ
ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
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2.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1

Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
1.

ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.

2.

ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ].

3.

ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο (ΑΓΑΜ: 21PROC008718155)

4.

νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.

5.

ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο.

2.1.2

Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή
ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.

2.1.3

Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη
απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία
είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη
θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ
πξνζεζκηψλ.
2.1.4

Γιώζζα

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά,
ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν..
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν
θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5

Δγγπήζεηο

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο ή ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη
απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία
απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο,
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ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ
θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.

2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα
κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξνλ.
2.2.2

Δγγύεζε ζπκκεηνρήο

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ (δύν ηνηο εθαηό) 2%, ππνινγηδόκελν επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο, εθηόο ΦΠΑ, ηνπ πξνζθεξφκελνπ
ηκήκαηνο/πξνζθεξφκελσλ ηκεκάησλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο,
εθηφο ΦΠΑ, ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηκεκάησλ.
ρεηηθά ππνδείγκαηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα V.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο,
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3

Λόγνη απνθιεηζκνύ

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ
(εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 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),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή
ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 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 Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
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λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 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 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από
ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.
2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ 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.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπο.
ή/θαη
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν
(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ
ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄
266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2)
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ
αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ.
2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ
νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο.
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2.2.3.4. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη
βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.5. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη
απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4

Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄
ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ
πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε
ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ.
2.2.5

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα θάζε έηνο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαιφγσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
γηα φζεο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαιφγσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
2.2.6

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη
επηηπρψο ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ κίαο (1), αληίζηνηρεο κε ηε πξνθεξπζζφκελε, πξνκήζεηαο, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, είηε ζηνλ Γεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα. Αληίζηνηρε νξίδεηαη ε πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο εμνπιηζκνχ, κε ίζν ε κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ.
2.2.7

Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/θαη επξσπατθά ή/θαη εζληθά πξφηππα
(ISO, ΔΝ,ΔΛΟΣ θ.ι.π.), λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη λα δηαζέηνπλ ελ ηζρχ ηα πηζηνπνηεηηθά
πνηφηεηνο πνπ δεηνχληαη σο εμήο:
1. Γηαζέηεη ζχζηεκα πνηφηεηαο ΔΝ ΗSO 9001-2015.
2. Γηαζέηεη δηθαηνινγεηηθφ ζήκαλζεο CE ζχκθσλα κε ηε κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 ΦΔΚ Β 2198/02.10.2009 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Πεξί
Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ (Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ "πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ" (ΔΔ L169 ηεο 12.7.1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο νδεγίεο 98/79/ΔΚ
(ΔΔ L 331 ηεο 7.12.1998), 2000/70/ΔΚ (ΔΔ L 313 ηεο 13.12.2000), 2001/104/ΔΚ (ΔΔ L 6 ηεο 10.1.2002), 2007/47/ΔΚ (ΔΔ L 247 ηεο 21.9.2007) θαη ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΚ) ππ` αξηζκ. 1882/2003 (ΔΔ L 284 ηεο 31.10.2003.

2.2.8

ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ
πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα
ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
2.2.9

Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο

2.2.9.1

Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr).
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν
ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
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Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά
ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε
κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.9.2

Απνδεηθηηθά κέζα

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη
θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105
παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο,
νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην
επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα
λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε
νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ
δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ, ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, έθδνζεο
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν
πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά
ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη
ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ, ε νπνία λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε
δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ
Ν.4605/2019. Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία, έθδνζεο έσο ηξηάληα
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο]:
Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο,
θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ
αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ
θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30
(ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε
ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ
δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε
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κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ,
ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη
κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Πεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007
(Β’ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/2005 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» θαη
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο, έθδνζεο έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από
ηελ ππνβνιή ηνπ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ
αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη
απφ έλνξθε βεβαίσζε (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε (ε
νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο) ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην
κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν
Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ηζνινγηζκψλ ηεο
ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θάζε έηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο
Φ.Π.Α., αλαιφγσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκψλ, νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ χςνπο ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ
εξγαζηψλ θαηά ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαίεο ρξήζεηο, κε αηηηνιφγεζε ηεο απαιιαγήο ηνπ απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο ηζνινγηζκψλ (π.ρ. κλεία λνκηθήο δηάηαμεο θιπ).
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ
γηα φζεο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηελ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α., αλαιφγσο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
α) Καηάινγν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε
ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην Γεκφζην είηε ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα, ηνπ είδνπο ηεο πξνκήζεηαο, ηεο πνζφηεηαο, ηεο αμίαο, θαη ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. Ο
θαηάινγνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ παξάδνζε ηνπιάρηζηνλ κίαο (1), αληίζηνηρεο κε ηε πξνθεξπζζφκελε, πξνκήζεηαο, θαηά ηα ηειεπηαία ηξία (3) έηε, είηε
ζηνλ Γεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αληίζηνηρε νξίδεηαη ε πξνκήζεηα πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο εμνπιηζκνχ, κε ίζν ε κεγαιχηεξν πξνυπνινγηζκφ.
β) Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πεξάησζεο ζπκβάζεσλ αληίζηνηρσλ πξνκεζεηψλ απφ Γεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο:


εάλ ν απνδέθηεο είλαη Γεκφζηνο θνξέαο, πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα Γεκφζηα αξρή,



εάλ ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, βεβαίσζε ηνπ πειάηε ή απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7.
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά
πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε
ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο
εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. Σα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο
ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ
πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε
πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο,
ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη
ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
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Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1

Κξηηήξην αλάζεζεο

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1

Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο
πξνκήζεηαο αλά είδνο.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2

Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο
δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)»
(ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία
εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο
ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά)
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf.
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη
εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε
πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα
νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην
λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε
έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:
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α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1.
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΗΗΗ),
Σν ΣΔΤΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη
φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ ΣΜΔΓΔ), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην
“Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο
πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην
θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.. ηελ ηερληθή πξνζθνξά νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπλάπηνπλ ππνρξεσηηθά
επί πνηλή απνθιεηζκνχ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ (Β) ηεο παξνχζαο) ζε κνξθή PDF ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλν.
ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ππεχζπλε δήισζε γηα ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 άξζξνπ 94 ηνπ
Ν.4412/16, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/19. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ
πξνηείλνπλ.
2.4.4

Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα IV ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ζ ηηκή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνϋπνινγηδόκελε
δαπάλε, αλά είδνο όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνύζα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010. Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ από ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο όπνπ ηαπηνπνηνύληαη.
ΖΜΔΙΩΖ: Οη ηηκέο / είδνο , έρνπλ ππνινγηζηεί ζύκθσλα είηε κε ηελ ηειεπηαία ηηκή αγνξάο είηε ζύκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζθνξά/ είδνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, όπνπ ηαπηνπνηείηαη ή ηελ αλαγξαθόκελε, ζηνλ
πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, ηηκή ηειεπηαίαο αγνξάο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηαπηνπνηείηαη κε ην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ.

Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειν “νηθνλνκηθή
πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην
Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε
ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
2.4.5

Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο
θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6

Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4.
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(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1.
(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε,
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ. δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1

Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ 02-07-2021 θαη ψξα 11:30ΠΜ
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ απνθηά πξφζβαζε ζηηο
ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ
ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ
φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο
ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, νη
θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ήηνη πνηέο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο θαη
πνηεο απνξξηπηέεο, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζην άλνηγκα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, δειαδή θαη φζσλ νη
πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνξξηπηέεο απφ πιεπξάο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ
ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα
εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο
θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
(«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ
ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ.
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο.

3.2

Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ εηδνπνηεί ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε («ππνςήθην αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74) ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ
άξζξν, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη
πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Σα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη κε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ
νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο
δέθα(10) εκεξψλ, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα
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νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν
ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο
δηαηάμεηο Ν. 4412/16 .
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα
2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη
κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ
απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103
γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/16.
3.4Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζζεί νξηζηηθά εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κέζσ ΔΖΓΖ.
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ
απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο, ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ
ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) Όηαλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο
αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372
β) Όηαλ νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη
γ) Όηαλ νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη
δ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ
ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε
δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή
πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή
ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο
θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF),
ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην
άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
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Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ
πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ.
4412/2016.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο
αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.

3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ
106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα
απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Δγγπήζεηο

4.1.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο
παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα V
ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.

4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε
ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη
ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε
απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα
απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα
έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε
νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ..
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ
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21PROC008724857 2021-06-07
5.1

Σξόπνο πιεξσκήο

Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Πξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………….. επξώ θαη ……………….. ιεπηώλ
(……………,.. €), πιένλ ΦΠΑ ……….% ……………………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξώ θαη ………….
ιεπηώλ (……………..…€).
Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο
ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οκνίσο, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηξίησλ.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ/ πιηθψλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο
παξνχζαο θαη κε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο
αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπ ιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλ ζεο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ ΟΓΑ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β) Σηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή.
γ) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ
πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ
ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ
παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά
κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
5.2.2. Αλ ηα είδε θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα
επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ
δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο.
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Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε
νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΖ
Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηηο αηηνχκελεο πνζφηεηεο , εληφο δχν εκεξψλ, κεηά απφ ηε ζρεηηθή παξαγγειία ηεο Γηαρ.Τιηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο , νπνηεδήπνηε εληφο ηεο δηάξθεηαο πνπ νξίδεηαη εηήζηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ
207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα
παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ
εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ
ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηα έμνδα κεηαθνξάο, ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ, κε επζχλε θαη κέξηκλά ηνπ ζηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ

6.2.1. H παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221
ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην ζρέδην ζχκβαζεο. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ δηελεξγείηαη
πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –
απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο
παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε
ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ
δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ.
6.3

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
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6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2
ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Α/Α

1

2

ΚΧΓ.
ΝΟΟΚ.

312423

312364

ΔΗΓΟ

Α) Set δηεγέξηε λεύξσλ παξαθνινύζεζεο πξνζσπηθνύ λεύξνπ θαη ινηπώλ
θηλεηηθώλ λεύξσλ Κεθαιήο – Σξαρήινπ γηα σηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ,
παξσηηδεθηνκέο , ιεκθαδεληθνχο θαζαξηζκνχο ηξαρήινπ, θ.ι.π.
1.Να ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ , εξεζηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ
πξνζσπηθνχ λεχξνπ ή άιισλ θηλεηηθψλ λεχξσλ ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν .
2.Να απνηειείηαη απφ κία ρεηξνιαβή θαη έλα ειεθηξφδην κνλσκέλν, ηνπ νπνίνπ ην άθξν
λα έρεη δηάκεηξν φρη πάλσ απφ 0,5 ρηι
3. Να ελδείθλπηαη γηα επεκβάζεηο φπσο ζπξενεηδεθηνκέο , παξσηηδεθηνκέο , αθνπζηηθά
λεπξηλψκαηα , θ.ι.π
4.Να κπνξεί λα δερζεί θαη κχηεο δηέγεξζεο κε εχθακπην άθξν απνζηεηξσκέλεο.
5. Να είλαη κηαο ρξήζεο.
β) Set Ζιεθηξνδίσλ Set ειεθηξνδίσλ ηνπνζεηνχκελσλ ππνδνξίσο ζηνλ αζζελή γηα
δηεγρεηξεηηθή παξαθνινχζεζε ησλ θηλεηηθψλ λεχξσλ θεθαιήο θαη ηξαρήινπ ζε
επεκβάζεηο φπσο αθνπζηηθά λεπξηλψκαηα , παξσηηδεθηνκέο ,θνριηαθέο εκθπηεχζεηο ,θ.ι.π.
1.Σν set λα απνηειείηαη απφ δχν (2) δηθάλαια θαη δχν ( 2) κνλνθάλαια ειεθηξφδηα ζε
απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία .
2. Να δηαηίζεληαη αθίδεο κήθνπο πεξίπνπ 12ρηι.
3. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν αθίδσλ λα είλαη πεξίπνπ 2,5ρηι.
4.Να είλαη κηαο ρξήζεο.
γ) Γηθάλαια ειεθηξόδηα
1.Απνζηεηξσκέλα δηθάλαια ειεθηξφδηα γηα ππνδφξηα ηνπνζέηεζε ζηνλ αζζελή
παξαθνινχζεζεο εγθεθαιηθψλ θηλεηηθψλ λεχξσλ
2.Να δηαηίζεληαη αθίδεο κήθνπο πεξίπνπ 12ρηι.
3.Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ αθίδσλ λα είλαη πεξίπνπ 2,5ρηι.
Β) Set δηεγέξηε λεύξσλ γηα δηεγρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ ιαξπγγηθώλ
λεύξσλ γηα επεκβάζεηο νιηθήο ζπξενεηδεθηνκήο :
α. ηπιεόο ειεθηξηθήο Νεπξνδηέγεξζεο θηλεηηθώλ λεύξσλ θεθαιήο θη ηξαρήινπ κε ηα
θάησζη ραξαθηεξηζηηθά:
Ø Να ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ,εξεζηζκφ ,θαη παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ
θηλεηηθνχ λεχξνπ ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν
Ø Να απνηειείηαη απφ κία ρεηξνιαβή θαη έλα ειεθηξφδην κνλσκέλν ηνπ νπνίνπ ην άθξν
λα έρεη δηάκεηξν φρη πάλσ απφ 0,5ρηι.
Ø Να ελδείθλπηαη γηα επεκβάζεηο ,φπσο ζπξενεηδεθηνκέο , παξσηηδεθηνκέο , αθνπζηηθά
λεπξηλψκαηα, θ.ι.π.
Ø Να παξέρεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία
Ø Να κπνξεί λα δερζεί θαη κχηεο δηέγεξζεο κε εχθακπην άθξν απνζηεηξσκέλεο κίαο
ρξήζεο .
Ø Να είλαη κηαο ρξήζεο
b) Δλδνηξαρεηαθνύο ζσιήλεο ζπηξάι κε cuff θαη κε ελζσκαησκέλα δεύγε
ειεθηξνδίσλ γηα παξαθνινύζεζε (monitoring ) ησλ ιαξπγγηθώλ λεύξσλ ζε
επεκβάζεηο ζπξενεηδεθηνκώλ . Οη ζπγθεθξηκέλνη ζσιήλεο ζα πξέπεη :
Ø Να είλαη εχθακπηνη , αηξαπκαηηθνί , εληζρπκέλνη κε εζσηεξηθφ επί ηεο ζηιηθφλεο
κεηαιιηθφ ζπηξάι ψζηε λα κελ ηζαθίδεη θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ
Ø Να δηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο φπσο Νν 6,6.5,7,7.5,8,8.5.
Ø Να θέξνπλ δεχγε ειεθηξνδίσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ψζηε θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο
λα εθάπηνληαη ζηηο θσλεηηθέο ρνξδέο
Ø Να έρνπλ εηδηθφ ζεκάδη γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ηνπο θαζψο θαη cuff πνπ εκπνδίδεη
ηελ κεηαθίλεζε ηνπο
Ø Να δηαηίζεληαη ζε αηνκηθέο απνζηεηξσκέλεο ζπζθεπαζίεο
Ø Να είλαη κηαο ρξήζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II (Β) – Πίλαθαο πκκόξθσζεο Σερληθήο Πξνζθνξάο

Α/Α

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ

ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ

1
2

Σα αλαγξαθφκελα ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην πξνζθεξόκελν είδνο κε ην ζχλνιν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο
δηαθήξπμεο, πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή κε ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ
βεβαηψζεσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ή (θαη) άιισλ επίζεκσλ εγγξάθσλ γηα φηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα ηερληθά θπιιάδηα. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ("ΝΑΗ" ή "ζπκθσλνχκε" θ.ι.π.), ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία, κεηαμχ
θεηκέλνπ αλά παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη.
Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο, ηηο
νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:
1. ηε ηήιε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ
αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ ΟΥΗ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή
πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή
επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο
απαίηεζεο.
3. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα
θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο
εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο.
4. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πιήξεο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4
Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε
παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: Γ.Ν.Α. «Ζ ΔΛΠΗ»
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221890
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΓΖΜΖΣΑΝΑ 7, 11522 ΑΘΖΝΑ
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Δ.ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΚΖ- Μ.ΗΣΑΡΗΓΟΤ]
- Σειέθσλν: 2132039136
- Ζι. ηαρπδξνκείν: ekalampaliki@elpis.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.elpis.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: Πξνκήζεηα «εη Γηεγέξηε Νεύξσλ» . .
- CPV: 33169500-7
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [133715]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηεο
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [09/2020]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ
άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην,
«θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη
απαζρνινχκελνη.

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο
(πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ
ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο,
ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε
πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
θαηάινγνv:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην
κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάληεζε:
[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο [] Ναη [] Όρη
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποvi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε ή
θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή
θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

α) [……]

β) [……]
γ) [……]
Απάληεζε:
[ ]
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ
απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):

Απάληεζε:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝvii
Σηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ []Ναη []Όρη
θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην
κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;

Απάληεζε:
[]Ναη []Όρη
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ /
ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30%
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα,
παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα
θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

1.

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·

2.

δσξνδνθίαx,xi·

3.

απάηεxii·

4.

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii·

5.

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv·

6.

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην νπνίν είλαη
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά
ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ
πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην
απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)xx;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxxi:

α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [
]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] Ναη [] Όρη
[……]

Σελίδα 30

ΑΔΑ: 6Β8846904Ν-Ν5Α

21PROC008724857 2021-06-07

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
Απάληεζε:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ [] Ναη [] Όρη
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ
ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ
γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΖ
ΑΦΑΛΙΖ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπxxv;

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο
εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο
πεξηζηάζεηοxxvii
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό
παξάπησκαxxviii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλxxix, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε
απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή
έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε
σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ,

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ
ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
[] Ναη [] Όρη

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

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
[.......................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη
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απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή
ηελ αλάζεζε;

[] Ναη [] Όρη
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο
ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
3310/2005 ;

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη
κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο
ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα
ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiv:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ
απαηηνχληαη είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ
ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν
εμήοxxxv:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ
(γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ
αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Δάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο, νη νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε
ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…]λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη
yxxxvii -θαη ε αληίζηνηρε αμία)

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή εθηέιεζε θαη
νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο
ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο
εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν
ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο
ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο
αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν ηερληθό
εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα
αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα αθφινπζα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’
εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ
αθνξά ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ
δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε
ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία
ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα
κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό
κνξθή ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηό) ηεο
ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα δείγκαηα,
πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα
νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή
πνζά
εκεξνκελίεο
παξαιήπηεο

[……..........................]

[……]
[……]

[....……]

[] Ναη [] Όρη

α)[......................................……]

β) [……]
[……]
Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]
[....……]

[] Ναη [] Όρη
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πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:

Απάληεζε:
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[……] [……]

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ
πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά
(ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ
ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα έγγξαθα:
Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην
θαζέλα:

Απάληεζε:
[….]

[] Ναη [] Όρηxlv

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο
κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο
Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΣ ΓΙΔΓΔΡΣΖ ΝΔΤΡΩΝ

(ΣΙΜΔ Δ €)

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ζ ΔΛΠΙ»
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ :
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ :

Α/Α

KΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚ. ΚΑΙ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ

ΠΟΟΣΖΣΑ
(ΣΔΜΑΥΙΑ)

ΣΙΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ (€)

ΤΝΟΛΙΚΖ
ΣΙΜΖ ΥΩΡΙ
ΦΠΑ (€)

ΤΝΟΛΙΚΖ
ΣΙΜΖ ΜΔ
ΦΠΑ (€)

Π/Σ

ΤΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ/Ζκεξνκελία

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο:______________________________________________________
Καηάζηεκα:______________________________________________
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________
Πξνο:
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. ΔΤΡΧ
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Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο
εηαηξίαο: ηεο Εηαηξίαο …….. νδόο ……. αξηζκόο … ΤΚ………..,]
[ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Εηαηξηώλ
α)…….….... νδόο............................. αξηζκόο.................ΤΚ………………
β)……….…. νδόο............................. αξηζκόο.................ΤΚ………………
γ)………….. νδόο............................. αξηζκόο.................ΤΚ………………
κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο
κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,] θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο….…………. γηα ηελ
………………………………………….. ζπλνιηθήο αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ …./…… Γηαθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο [Σε πεξίπησζε
κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιόγσ Εηαηξίαο] ή [ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Εηαηξηώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα
από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο].
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(Σεκείσζε πξνο ηελ Τξάπεδα : ν ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα
ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο).
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα έγγξαθε δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 - ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο:______________________________________________________
Καηάζηεκα:______________________________________________
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________
Πξνο
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο
εηαηξίαο : ηεο Εηαηξίαο …………… Οδόο …………. Αξηζκό ….Τ.Κ. ……] ή
[ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Εηαηξηώλ
α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο
κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο], θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ ................... πνπ αθνξά ζην
δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν ηελ …………………………………………. ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ …./……. Γηαθήξπμή ζαο.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ
θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΖ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΩΝ
«Ζ ΔΛΠΙ»

ΤΜΒΑΖ ππ’ αξηζ. …… /………………

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΘΖΝΩΝ
«Ζ ΔΛΠΙ»
ΚΑΙ
ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «----------------------------------- »
ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ ΔΣ ΓΙΔΓΔΡΣΖ ΝΔΤΡΩΝ

πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ……………..€ πιένλ Φ.Π.Α 24% ήηνη ……………€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΗΜΟΗ
ΑΡΘΡΟ 2 :ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ
ΑΡΘΡΟ 3 :ΣΜΖΜΑ –ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΗΚΧΝ – ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ
ΑΡΘΡΟ 5: ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΜΟΗΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΡΘΡΟ 10: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
ΑΡΘΡΟ 11: ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
ΑΡΘΡΟ 13: ΑΝΑΣΟΛΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
ΑΡΘΡΟ 16: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ

ΤΜΒΑΖ ΤΠ. ΑΡΙΘ. …………/………….
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ …………. εκέξα ………………… ηνπ έηνπο …………….., νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη:
Αθελόο
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Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Ζ ΔΛΠΗ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΥΑΛΒΑΣΗΧΣΖ λνκίκσο δηνξηζκέλν κε ηελ ππ’ αξηζ. …………………………. απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε
σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή».
θαη αθεηέξνπ
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «………………….» πνπ εδξεχεη ζηελ ………………., Σ.Κ: ……. ΣΖΛ: ….., FAX: ……….., έρεη ΑΦΜ: ………….. ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ:
………. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. ……… κε ΑΓΣ: …………. ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Πξνκεζεπηήο»,
Λακβάλνληαο ππόςε :
1.
Σελ ππ. αξηζ. ……/2021 δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ …………………..
2.
Σελ αξηζ. πξση. ……/……. πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.
3.

Σελ ππ. αξηζ. απφθαζε ………………..ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο
δηαθήξπμεο, ζηνλ Πξνκεζεπηή.

πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνκεζεπηήο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν,
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε
ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ.
Γηνηθεηηθή εληνιή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο ζηνλ
Πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο.
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ.
Πξνκήζεηα: Πξνκήζεηα αλαιώζηκνπ Αλαηζζεζηνινγηθνύ πιηθνύ.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα.
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο
αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο.
Παξαδνηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά έξγα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Πξνκεζεπηήο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε.
Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ εκέξα ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή
γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην
ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Πξνζθνξά: ε απφ ……/…………………………….. πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ , φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή
ζπκπιεξσζεί.
πκβαηηθά ηεύρε : Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ
θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή.
πκβαηηθό ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ
Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο
πξνκήζεηαο αλαιψζηκνπ πιηθνχ νθζαικνινγηθψλ επεκβάζεσλ Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. ……………….…/2020
ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξ. …………..………/2020 δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’ αξηζ.
………………….……/……2020 απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη είδε:

Α/Α

ΚΩΓΙΚΟ ΝΟΟΚ. ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΙΓΟΤ

Πνζόηεηα
(Σεκάρηα)

Σηκή Μνλάδαο
πιένλ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΜΖΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΙΑ.
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Ζ πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί φπσο νξίδεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 4.ΠΑΡΑΓΟΖ ΤΛΙΚΩΝ –ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΙΚΩΝ
4.1 H παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221
ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην ζρέδην ζχκβαζεο. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ εμνπιηζκνχ δηελεξγείηαη
πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν Πξνκεζεπηήο. Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –
απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ Πξνκεζεπηή.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή
παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα
κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Πξνκεζεπηή .
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο
παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
4.2 Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε
ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε
ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ
Πξνκεζεπηή.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη
απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ
πξσηνθφιισλ.
ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελώλ, ήηνη απφ ……/………/2020. έσο
……/……………/2022.
Σν Ννζνθνκείν δχλαηαη λα ιχεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο, εθφζνλ έρεη ππνγξάθεη ζχκβαζε πξνκήζεηαο γηα ηα ίδηα είδε ή
ξπζκηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ ΔΚΑΠΤ ή ηελ 1Ζ Τ.ΠΔ. ρσξίο νηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ή άιιεο αμίσζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί ππφ ηηο θάησζη ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο:
Α) ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο παξαηάζεσο απηήο λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν 4412/2016.
Β) λα έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, ην νπνίν ππνβάιιεηαη
ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο.
γ) ε παξάηαζε λα είλαη ίζε ή κηθξφηεξε απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.
Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα
παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ
εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ
ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΩΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ε πεξίπησζε πνπ νη πξνκήζεηεο παξαδνζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε θαη
κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ν. 4412/2016, άξζξν 207.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Πξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………….. επξώ θαη ……………….. ιεπηώλ
(……………,.. €), πιένλ ΦΠΑ ……….% ………………….…………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ (………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξώ θαη
…………. ιεπηώλ (……………..…€).
Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο
ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οκνίσο, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηξίησλ.
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Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ/ πιηθψλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο
παξνχζαο θαη κε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.
ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο
αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσ καηηθήο
ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγ αξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπ ιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ ΟΓΑ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β)Σηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή.
γ) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε.
δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ
πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή εθαξκφδνληαη θαη ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4152/2013 (ΦΔΚ Α/107/09-05-2013).
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ
ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Πξνκεζεπηήο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ
παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ ………..……………………………………εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ……………….………………………….………ΣΡΑΠΔΕΑ πνζνχ ………………………………………….……. Δπξψ (………..€) (5% ηεο
ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Πξνκεζεπηή, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην
αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή φισλ ησλ εηδψλ, χζηεξα απφ
ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Ν.4412/16.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ
Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε
θαηάπησζε.
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.
2. Ο Πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ
πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο
απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
3. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
4. Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηα ζπκβαηηθά είδε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο
παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη
ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
5. Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
6. Ο Πξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην
ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
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Ο Πξνκεζεπηήο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δηθαίνπ, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ.
ΑΡΘΡΟ 10.ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΖΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΖ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑ
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε
γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Δηδηθφηεξα:
Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο Πξνκήζεηαο θαη
δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ο Πξνκεζεπηήο κεηαθέξεη απηέο ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο πξνκήζεηαο.
ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Πξνκεζεπηή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα
πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ππεξεζίαο, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο. Χο εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνκήζεηα, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε
ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα
έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.
Σν πιήξεο θαη απνθιεηζηηθφ πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα επί ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ πνπ ν Πξνκεζεπηήο ζα θαηαζθεπάζεη εμ’ αξρήο ζε εθηέιεζε ηεο χκβαζεο,
κεηαβηβάδεηαη επ’ αφξηζηνλ, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πιήξε θαη απφιπηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε απφ απηήλ.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά
θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Πξνκεζεπηήο , κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο
χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ
εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Πξνκεζεπηήο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα
έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ,
αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο
ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε
πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα
γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε
πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην
ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΟΛΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Πξνκεζεπηή
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016 άξζξν 133. ηελ γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζηνιή, ε εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηα ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαζηνιήο ν Πξνκεζεπηήο απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί.
ηε πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ηελ Πξνκήζεηα, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα
επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε
παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016.
13. ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ω ΔΚΠΣΩΣΟΤ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ
αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 203
ηνπ Ν 4412/2016:
αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη
ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε
νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο
πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ
δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο
κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ
πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ
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Αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ
ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 4412/2016) φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, γίλεη ε
απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απηνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο
εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ο Ν. 4412/2016, ε ππ’ αξ. ……………….…………………/2021 δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε ππ’ αξ. πξση. ………/……………… θαηαηεζείζα
πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:
α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε
β) Ο Ν. 4412/2016
γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή
Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί
ππ΄ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Πξνκεζεπηήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην
Κνηλνηηθφ.
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ
δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα
ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε ηέζζεξα πξσηφηππα, έλα (1) έιαβε ν Πξνκεζεπηήο θαη ε ηξία ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
Ζ Πξντζη. Σκ. Οηθνλνκηθνχ

Ζ Γηνηθεηηθή Γηεπζχληξηα

Πεηξίλα Ρέππα

Δηξήλε Καξηαηιή
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

Γηα ην Ννζνθνκείν

Γηα ηελ εηαηξεία

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.

Παλαγηώηεο Υαιβαηζηώηεο

Σελίδα 48

ΑΔΑ: 6Β8846904Ν-Ν5Α

21PROC008724857 2021-06-07

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 εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ.
iv

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

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

vi

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 ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ 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

Όπωσ 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

Όπωσ 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). Περιλαμβάνει 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 ς΄ 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 οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των
ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπωσ 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.
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Όπωσ 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

Όπωσ 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

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.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

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

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

. Η 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

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Πρβλ άρκρο 48.
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xxxi

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

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

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

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

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

Όςον 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.
xlii

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.
xliii

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.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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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