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Άξζξν 1 Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή - ηνηρεία επηθνηλσλίαο
1.1
Αλαζέηνπζα αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ»
Οδφο
: ΓΗΜΗΣΑΝΑ 7
Σαρ.Κσδ.
: 115 22
Σει.
: 213 2039 136
Telefax
: 213 2039 242
E-mail
: ekalampaliki@elpis.gr
Πιεξνθνξίεο:
1.2
1.3
1.4
1.5

: Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
Δξγνδφηεο ή Κχξηνο ηνπ Έξγνπ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ»
Φνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ»
Πξντζηάκελε Αξρή : Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ»
Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία : Η ηερληθή Τπεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ

Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ. ( Σόπνο – Ηκεξνκελία - Ώξα ) θαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεηαζηεγαζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο
ζηνηρεία ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν.
Δθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ή/θαη ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηνπ Φνξέα Καηαζθεπήο θαηαξγεζνχλ, ζπγρσλεπηνχλ ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κεηαβιεζνχλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα θαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνλ αλάδνρν ηα ζηνηρεία ησλ
ππεξεζηψλ ή απνθαηλφκελσλ νξγάλσλ, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν απνηεινχλ θαζνιηθφ δηάδνρν ησλ ελ ιφγσ νξγάλσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα δηθαηψκαηα θαη
ππνρξεψζεηο ηνπο.
Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ.
2.1. Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη ηα αθφινπζα :
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
β) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 (ΦΔΚ Β/3698/16-11-2016) ,
γ) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ.
2.2 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην site ηνπ λνζνθνκείνπ, ζην δηαχγεηα θαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΗΓΗ.
2.3 ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε φξνπο ηεο πξνθήξπμεο κέρξη θαη πέληε (5) εκέξεο πξν ηεο
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Ν 4412/2016, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ
πξνζεζκίαο. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Άξζξν 3 Τπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο
3.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε....). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθειν η πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ
έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξ α ηνπ
δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ
πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ
νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
3.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ηελ ΔΠΩΝΤΜΙΑ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο:
 ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία)
 «Γ.Ν.Α Η ΔΛΠΙ»
 Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο Γεκεηζάλαο 7 , Ακπειφθεπνη , Αζήλα , Σ.Κ.11522.
 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ……….
 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ γηα ην έξγν «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΟΜΟΚΔ ΚΑΣΑΠΣΩΔΙ ΣΑ ΚΣΗΡΙΑ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ (A,Γ & Γ΄ΚΣΗΡΙΟ)»
Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ηνλ δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
(ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail ).
3.3. Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.2 θαη
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνύ), κε ηελ έλδεημε
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24.3 ηεο παξνχζαο.
Οη δχν σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2.
3.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο, δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
3.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (εκεξνκελία θαη
αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
3.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν
απηψλ.
3.7. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, 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.
Άξζξν 4:
Γηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ - Καηαθύξσζε - ύλαςε ζύκβαζεο- Δλζηάζεηο
4.1
Τπνβνιή θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ - Έγθξηζε πξαθηηθνύ
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ
ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο,
αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο
παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ
γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί
πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη, ηφζν ζην πξσηφθνιιν, φζν θαη ζηνλ θπξίσο θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα
ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Οη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη θαηαρσξίδνληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα
αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε ηάμε θαη θαηεγνξία ηνπ i θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο. Όινη νη θάθεινη
αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο θαηαρσξίζζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο
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Γηαγσληζκνχ.
γ) Ακέζσο κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2, αθνινπζεί ε
απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ε κνλνγξαθή ηνπο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ε αλαθνίλσζε ησλ επί κέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπο, ηα νπνία επίζεο θαηαρσξίδνληαη ζην ίδην σο άλσ πξαθηηθφ.
δ) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο
κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.
Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη, κεηά ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο, ζε πίλαθα θαηά ηε ζεηξά κεηνδνζίαο (αξρίδνληαο απφ ηε κηθξφηεξε
πξνζθνξά), ν νπνίνο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.
ε) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο παξνχζαο ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο,
αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε. Αλ ε νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ δελ είλαη δπλαηή ηελ ίδηα κέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ, ειέγρνληαη
ηνπιάρηζηνλ νη δέθα (10) πξψηεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο πξνζθνξέο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ηηο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξεο, εθηφο αλ
πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο ζε εκέξα θαη ψξα πνπ θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνπο πξνζθέξνληεο, αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ηεο ππεξεζίαο θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζπλίζηαηαη
ζηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο θαη ππνβνιήο ηνπο.
ζη) Η πεξηγξαθφκελε δηαδηθαζία θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ή ζε παξάξηεκά ηνπ πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη ηε ζχληαμε θαη έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ κε ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ κεηνδφηε (ή ηε καηαίσζε), θαη ην ππνβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ε νπνία ην εγθξίλεη.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε θάζε πξφζθνξν κέζν επί απνδείμεη. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε θαηά
ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζεο.
δ) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή (ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
4.2
Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο
α) Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα εκεξψλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 23.2-23.10 ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθά
πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
i)
αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
ii)
αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε
ηα άξζξα 21, 22 θαη 23 ηεο παξνχζαο,
ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, 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.
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη
κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ), φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κεηά ηελ δήισζε
θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο παξνχζαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ (απνθαηλφκελν φξγαλν αλαζέηνπζαο αξρήο) γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ
θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
β) Η Αλαζέηνπζα Αξρή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ λ. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί
απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο 5
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ζε απηνχο επί απνδείμεη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο.
Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη, δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 21, ηα θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 22 θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα
πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
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 ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 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 λ. 4412/2016.
4.3 Δλζηάζεηο
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν 4412/2016.
Δηδηθφηεξα, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ
άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο πξνθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζεο ηεο έλζηαζεο .ηελ
πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ. Μεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν
απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα, ηπρφλ, έμνδα, απψιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ
θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή
ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ.
18/1989 (Α` 8).
Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ
πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο.
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Άξζξν 5: Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο – πκθσλεηηθό– εηξά
ηζρύνο
ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 5 άξζξνπ 105 θαη 135 ηνπ λ. 4412/2016.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε
απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε.
3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4. Η Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
Άξζξν 6:Γιώζζα δηαδηθαζίαο
6.1.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα
6.2.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα 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).
Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα
δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ.,
είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 4194/2013 (Κψδηθαο πεξί Γηθεγφξσλ),
είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
6.3.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο
θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961. Η επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 36 ηνπ λ. 4194/2013 (Κψδηθαο πεξί Γηθεγφξσλ).
Άξζξν 7:Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
7.1.
Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147),
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύξσζε ηεο
Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),
- 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», θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 1
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα
Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», (εθφζνλ απαηηείηαη)
- 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. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη ,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ »,
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ).
7.2
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
7.3
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά.
Άξζξν 8:Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Έξγνπ, Φόξνη, Γαζκνί, θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδόρνπ
8.1.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα
απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011.
8.2.
Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
8.3.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. Η πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ
ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EURO.
Άξζξν 9:
πκπιήξσζε – απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ παξαιεθζεί, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 10:
Απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο - Έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο
Απφθαζε κε αξ. πξση. 2444 / 07-07-2021 γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 θαη κε αξ. 1810
θαηαρψξεζεο ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Γ.Ο.Τ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άξζξν 11:
Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ
Σίηινο ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΟΜΟΚΔ ΚΑΣΑΠΣΩΔΙ ΣΑ ΚΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ (A,Γ &
Γ΄ΚΣΗΡΙΟ)»
11.1.

Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 18.000,00 Δπξψ πιένλ 24% = 22.320,00 Δπξψ ζπκπι. ΦΠΑ
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ΟΙ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΙ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΚΑΣΑΘΔΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ ΓΙΑ ΟΔ (Ή ΚΑΙ ΟΛΔ) ΑΠΟ ΣΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΓΑΙΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑΙ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ ΘΑ ΔΠΙΛΔΓΔΙ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΣΟ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΘΔ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ.
11.2.
Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ «Η ΔΛΠΙ»
11.3 . ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ
Σερληθή Πεξηγξαθή γηα ηελ ΑΡΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΠΣΩΔΙ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ ΣΟΤ ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»
Α.ΚΑΘΑΙΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔΣΩΜΑΣΟ ΚΣΡΙΟΤ Γ
ε φιεο ηηο πηέξπγεο ππάξρνπλ αεηψκαηα, φπνπ ην ηχκπαλν ηνπ αέησκαηνο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ελψ είλαη άγλσζηνο ν ηξφπνο
θαηαζθεπήο ησλ γείζσλ νξηδφληησλ θαη θεθιηκέλσλ.
Καηά ηελ απηνςία πνπ έγηλε ηελ Παξαζθεπή 23/04/2021 ζην δπηηθφ αέησκα ηνπ θηεξίνπ Γ αθξαία πηέξπγα πξνο ηελ νδφ Σξηρσλίδνο, πξνέθπςαλ ηα εμήο:
1. ηελ άθξε ησλ γείζσλ ηνπ αεηψκαηνο ππάξρνπλ αξθεηέο κεγαινξσγκέο
2.
Δπίζεο νη ηζηκεληφπιαθεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε ζηέςε ησλ θεθιηκέλσλ γείζσλ έρνπλ απνθνιιεζεί
3.
ε ηκήκα ηνπ νξηδφληηνπ γείζνπ ηα επηρξίζκαηα έρνπλ απνδηνξγαλσζεί θαη έρνπλ πέζεη θαη εμαθνινπζνχλ λα πέθηνπλ
4.
Σα ηξαβερηά πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηζηκεληφπιαθαο θαη γείζσλ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ γχςηλα δηαθνζκεηηθά, ηα νπνία πέθηνπλ αλά δηαζηήκαηα
5.
Τπάξρνπλ εγθαηαιεηκκέλεο βίδεο ηθξησκάησλ απφ πξνεγνχκελεο εξγνιαβίεο.
6.
Σα ινχθηα ηεο θεξακνζθεπήο θαη ληεξέδσλ είλαη βνπισκέλα κε ελδερφκελν θίλδπλν, ηα λεξά ηεο βξνρήο λα κπαίλνπλ ζηε ζηέγε.
Γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ αεηψκαηνο / γείζνπ πξνηείλνληαη ηα εμήο:
1. Δμαζθάιηζε απαηηνχκελσλ αδεηνδνηήζεσλ
2.
Καηαζθεπή ηθξηψκαηνο βαξέσο ηχπνπ, αθ΄ ελφο κελ γηα ηε δεκηνπξγία δαπέδνπ εξγαζίαο, αθ΄ εηέξνπ γηα ηελ πξνζσξηλή αληηζηήξημε ηεο θαζαηξέζεσο
3.
Αθνχ γίλεη πξνζσξηλή αληηζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ γείζνπ πνπ είλαη επηθίλδπλν, ζα γίλνπλ ελδεηθηηθέο ηνκέο γηα ηε δεκηνπξγία ζαθνχο εηθφλαο ηνπ ηξφπνπ
θαηαζθεπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθή θαζαίξεζε κε ρξήζε ειαθξάο αεξφζθπξαο κε πξνζνρή, νχησο ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ν ηζηφο ηεο ππνθείκελεο
ηνηρνπνηίαο ή ε ηπρφλ ζχλδεζε κε ην ηχκπαλν ηνπ αεηψκαηνο.
4.
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Σερληθφο Αζθαιείαο ζα ππνδείμεη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ ζα ιεθζνχλ θαη ζα γίλεη απνθιεηζκφο ηνπ ρψξνπ.
5.
Μεηά ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζα εθηειεζηνχλ νη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο, κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα επξήκαηα ησλ
δνθηκαζηηθψλ ηνκψλ.

Β. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ
Γηα ηελ άξζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο απφ θαηαπηψζεηο απφ ηα γείζα ησλ θηηξίσλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ αιιά θαη γηα λα πξνζηαηεπηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ
Ννζνθνκείνπ απφ εηζξνέο πδάησλ (πνπ έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ), απαηηείηαη ε εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηψλ ζε φια ηα θηίξηα:
1. Έιεγρνο θαη απφθξαμε ησλ ληεξέδσλ.
2. Έιεγρνο θαη θαζαίξεζε φισλ ησλ ραιαξψλ γχςηλσλ / ηξαβερηψλ θαηαζθεπψλ απφ ηα θηήξηα Α, Γ, Γ.
3. Απνκάθξπλζε ησλ πξαγκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο ζηέγεο απφ πξνεγνχκελεο εξγνιαβίεο
4. Έιεγρνο θαη ζηήξημε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θακηλάδσλ
5. Έιεγρνο θαη ζηήξημε φισλ ησλ καξκάξηλσλ πιαθψλ ή ηζηκεληφπιαθσλ θάιπςεο ησλ γείζσλ ζηα αεηψκαηα φισλ ησλ θηεξίσλ
6. Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ζπαζκέλσλ θεξακηδηψλ ζε φια ηα θηήξηα
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν Σερληθφο Αζθαιείαο Δξγαζίαο ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο, θαη ζα γίλεη απνθιεηζκφο θάζε
ρψξνπ.
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε ρξήζε αλπςσηηθνχ γεξαλνχ θαη κε ρξήζε αζθαιψλ νδεχζεσλ φηαλ νη εξγαζίεο γίλνληαη ζηηο θεθιηκέλεο ζηέγεο.
Γ. ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ - ΔΤΘYΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1.
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ εληφο δηαζηήκαηνο δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαηξνχ επηηξέπνληνο.
2.

Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ 24σξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αββαηνθχξηαθσλ κεηά απφ ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηελ
Σ.Τ. ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κε ηξφπν πνπ δελ ζα παξαθσιχεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ.

3.

Σν Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο ηξίηνπ
αηφκνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ.

4.

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη είλαη ν κφλνο θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ νη
νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα, θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ επηηξέπεη ηελ εξγαζία αλαζθάιηζησλ
θαη αθαηάιιεισλ πξνζψπσλ.

5.

Κάζε βιάβε πνπ ζα πξνέιζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ αλαδφρνπ λα
ηελ απνθαηαζηήζεη.

6.

Θα παξαζρεζεί απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηερληθήο.

7.

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ Σ.Τ.
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8.

Σν θφζηνο ρξήζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηθξησκάησλ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζνχλ, επηβαξχλεη ηνλ αλάδνρν.

9.

Ο αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηνπο ρψξνπο θαζαξνχο θαη απαιιαγκέλνπο απφ θάζε άρξεζην πιηθφ.

10.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαζεκεξηλά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θαηαζέηεη ζηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, εκεξήζηα ιίζηα
εξγαδνκέλσλ.

11.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνλ επηβιέπνληα πνπ νξίδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ κε ην Ννζνθνκείν, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.

12.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ, γηα
ελδερφκελε επηθνηλσλία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ καδί ηνπ, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Σν ηίκεκα είλαη θαη΄ απνθνπή θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1.

Πάζεο θχζεσο πιηθά γηα ηελ έληερλε απνθαηάζηαζε.

2.

Κάδνη ζπιινγήο κπάδσλ / απνξξηκάησλ

3.

Αλπςσηηθά κεραλήκαηα γηα κεηαθνξά πιηθψλ

4.

Καηαζθεπή life – line, ΜΑΠ θαη φηη άιιν απαηηείηαη, (δψλεο αζθαιείαο) γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,

5.

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Δθηίκεζε Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ (Α&Β) αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 18.000,00 επξψ πιένλ Φ.Π.Α.
Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εθηηκάηαη ζε 15 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Δπί πνηλή απόξξηςεο , ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενύηαη πξηλ ηελ εθθίλεζε λα θαηαζέζεη ην ΑΤ/ΦΑY ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 305/1996 θαη ζα ιακβάλεη
όια ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό.
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ δελ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 λ. 4412/2016. Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 132 θαη 156 λ.
4412/2016.
Άξζξν 12: Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο.
Άξζξν 13: Γηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο - Όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
13.1
Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζ ξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν
118 παξ.1 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
13.2
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ.
4412/2016 .
13.3
Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά.
Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο.
Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
15.1Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
Άξζξν 16:
Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ
16.1 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 θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 4412/2016, 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 πνζ νχ ηεο
αχμεζεο ρσξίο ΦΠΑ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απα ίηεζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο
κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο
εγγπήζεσο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 15.2 ηεο παξνχζαο θαη επηπξφζζεηα, ηνλ
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο .
Άξζξν 17: Έθδνζε εγγπεηηθώλ
17.1. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ άξζξσλ 15, 16 θαη 17 εθδίδνληαη απφ πηζ ησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο Έλσζεο 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 Γαλ είσλ, ηα
ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
17.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ
χςνπο ησλ.
Άξζξν 18: Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 15 επηεκβξίνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε . Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο
πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε
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απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απφθαζε απηή
θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη
αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 12 κελψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα - Γαπάλεο δεκνζίεπζεο
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ζχκβαζε αλαηίζεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο, ζε πξνζθέξνληα ν νπνίνο δελ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή βάζεη ηεο παξ. Α ηνπ
άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξ. Β, Γ, Γ θαη Δ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο.
Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
21. 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία νηθνδνκηθψλ θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε 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.
21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί
αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
Άξζξν 22: Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
Οη κεκνλσκέλνη πξνζθέξνληεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε πιήξσζε ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ άξζξνπ 22 Α θαη Β πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
22.Α. Λόγνη απνθιεηζκνύ
Κάζε πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
22.A.1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε 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 Ινπιίνπ 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 ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 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 εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο 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
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 αλζξώπσλ, 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 ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ ( Ο.Δ. Δ.Δ.) θαη Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ ( Ι.Κ.Δ ), ε ππνρξέσζε
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
22.A.2 Όηαλ 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 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, 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.
22.Α.3. Απνθιείεηαη από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (δηαγσληζκό), πξνζθέξσλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο
θαηαζηάζεηο:
(α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ
απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε
αλαζέηνπζα αξρή έρεη απνδείμεη 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 (παξ. 5 άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016),
(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 ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
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ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Απνθιείεηαη επίζεο αλ 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 ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: 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. Ο ιφγνο απνθιεηζκνχ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ,
είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ.
22.Α.5. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη
φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ.
22.Α.6. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ 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 δεκφζηαο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ).
Κξηηήξηα επηινγήο
22.Α. Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ
επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ θαηεγνξία/-ηεο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. Οη
πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
22.Β. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Να έρνπλ εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν, αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ θαη αληίζηνηρεο αμίαο, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ζε Γεκφζην Φνξέα ή ηδησηηθφ Ννζειεπηηθφ
Ίδξπκα.
22.Γ. ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ (Γάλεηα εκπεηξία)
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.
Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα,
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη απηνί νη θνξείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε έλσζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ (γηα ηα θξηηήξηα ηεο
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα).
Άξζξν 23: Απνδεηθηηθά κέζα πνηνηηθήο επηινγήο
23.1 Καηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ λ.
4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), σο πξνθαηαξθηηθή απόδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο,
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Α-Γ ηεο παξνχζαο.
ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο
επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε
κέινο ηεο έλσζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ππνβάιιεη καδί κε ην δηθφ ηνπ, ηo Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), γηα θάζε θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη.
23. 2 . Γηθαηνινγεηηθά (Απνδεηθηηθά κέζα)
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, φπσο νξίζηεθαλ ζηα άξζξα 21 θαη 22 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (α) θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4.2 (β) ηεο παξνχζαο.
Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία
έθδνζεο εληφο ησλ 30 εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο. Οη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ
πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο 30 εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξφζθιεζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22.Γ ηεο παξνχζαο, νη
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ, ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξνπ 22
Α θαη Β).
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 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 22 Α.
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.
Η δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ).
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά
απηά.
23.3 Γηθαηνινγεηηθά κε ζπλδξνκήο ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηνπ άξζξνπ 22 Α.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22Α νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκηδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
(α) γηα ηελ παξάγξαθν Α.1 ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνύζαο: απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην
νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ δχν
εδαθίσλ ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 22.
(β) γηα ηελ παξάγξαθν Α.2 ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ

8

ΑΔΑ: 9Ξ6Ω46904Ν-1ΤΙ

21PROC009111227 2021-08-25

εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη είλαη

-

θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (αξκφδηα Γ.Ο.Τ) γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη γηα ηηο θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρεη γηα ηα δεκφζηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο ζα ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο
θφξσλ ζηελ Διιάδα. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ηεο νηθείαο Γ.Ο.Τ.

-

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα. Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα α) σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, β) γηα έξγα πνπ εθηειεί κφλνο ηνπ ή ζε
θνηλνπξαμία θαζψο θαη γ) γηα ηα ζηειέρε ηνπ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο
ππνβάιινπλ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ΣΜΔΓΔ γηα
ηνπο αζθαιηζκέλνπο – κέιε ηνπ ΣΔΔ, ΙΚΑ γηα ην ινηπφ πξνζσπηθφ). Γελ γίλνληαη απνδεθηά σο απφδεημε ελεκεξφηεηαο ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο, απνδεηθηηθά
ελεκεξφηεηαο γηα ηα ζηειέρε πνπ ζηειερψλνπλ ην πηπρίν ηεο εηαηξίαο σο εηαίξνη. Οη αιινδαπνί πξνζθέξνληεο (θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα), πνπ δελ ππνβάινπλ
ηα άλσ απνδεηθηηθά, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ φηη δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ, γηα ην νπνίν ππάξρεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο ζε εκεδαπνχο
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αλ απαζρνινχλ ηέηνην πξνζσπηθφ, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. .
-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 ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.
(γ) γηα ηελ παξάγξαθν Α.4(β) ηνπ άξζξνπ 22: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα ην πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, παχζε εξγαζηψλ, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ,
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην πηζηνπνηεηηθφ
φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν πξσηνδηθείν γηα ηα λνκηθά πξφζσπα εθηφο Α.Δ. θαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. ή ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο γηα ηηο
Α.Δ. ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα δε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
(δ) Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α), (β) θαη (γ) πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1
θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α., ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 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.
ηελ πεξίπησζε απηή νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 θαη 4 (β) ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
(ε) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.4ηνπ άξζξνπ 22, ππνβάιιεηαη επηθαηξνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ.
Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ Α.4 ηνπ άξζξνπ 22, γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μ.Δ.ΔΠ. ππνβάιινληαη
πηζηνπνηεηηθά ρνξεγνχκελα απφ ηα αξκφδηα επηκειεηήξηα θαη θνξείο (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη φηη ηα πξφζσπα κε βεβαίσζε ηνπ
Μ.Δ.Κ. πνπ ζηειερψλνπλ ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
23.4. Γηθαηνινγεηηθά απόδεημεο θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Β
(α) Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ
βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο αλάινγεο κε ην είδνο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία ζπκκεηέρεη, βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο
επηρείξεζεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 θαη 106 ηνπ λ. 3669/2008.
(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη
ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
(γ) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε 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, 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, πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε 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 ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην
κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο.
23.5. Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο ηνπ άξζξνπ 22.Γ
Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απνδεηθλχεηαη:
(α) γηα ηηο εγγεγξακκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζην Μ.Δ.ΔΠ., γηα ην 22. Γ, απφ ηε Βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 23.4. (α) ηεο παξνχζαο.
(β) Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιόγνπο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο
πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 441 2/2016,
κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απ φ
ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83 λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξάγξαθν 9 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ή ά ιιν ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ ή απνδεηθηηθφ ζηνηρείν κε βάζε ην δίθαην ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο πείξαο φπσο απηή αλαθέξεηαη αλσηέξσ ππφ 22.Β, ζα πξνζθνκίδνληαη ζην θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» εάλ ν
απνδέθηεο είλαη δεκφζηα αξρή (πρ δεκφζην λνζνθνκείν), πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εάλ ν απνδέθηεο είλαη
ηδησηηθφο θνξέαο (πρ ηδησηηθή θιηληθή ή ηαηξηθφ θέληξν), βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή εθφζνλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα).
23.6. ρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ:
ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ππνβάιινληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμνπζία ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ θαη Δ.Π.Δ :
1. ΦΔΚ ζχζηαζεο,
2. Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην ΦΔΚ ζην νπνίν έρνπλ δεκνζηεπηεί φιεο νη κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηήζεηο απηνχ ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν
θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ (εθφζνλ ππάξρεη)
3. ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπηεί ην πξαθηηθφ Γ εθπξνζψπεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
4. Πξαθηηθφ Γ. πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηέρεηαη θαη εμνπζηνδφηεζε (εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ) γηα ππνγξαθή θαη ππνβνιή πξνζθνξάο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνγξάθεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα ηελ πξνζθνξά θαη ηα
ινηπά απαηηνχκελα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα άηνκν, σο αληίθιεηνο,
5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ
ηξείο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ , ΙΚΔ:
1. Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά,
2. Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζήο ηνπο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
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23.7. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε δάλεηαο εκπεηξίαο ηνπ άξζξνπ 22.Σ
ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ε απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο
αλαγθαίνπο πφξνπο, γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
23.8 Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ,βεβαίσζε επίζθεςεο, ππνγεγξακκέλε από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ
Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν: α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπησζε
γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ
ππνβνιή ηνπο, β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2ηνπ άξζξνπ 73 εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο,
ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75, ηα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθώλ πξνζώπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά
αξκόδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρώλ ζε πεξίπησζε αλσλύκσλ εηαηξεηώλ, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, δ) νη έλνξθεο βεβαηώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ε) νη
ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ.
Άξζξν 24 :
Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο
24.1 Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
24.2 Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα:
- α) Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
24.3
Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην ρνξεγεζέλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ
άξζξνπ 2 (δ) ηεο παξνχζαο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη:
α) απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη έζησ θαη έλα επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηελ πεξηπη. (α) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016 ή ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ πεξηπη. (β) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ
λ. 4412/2016, νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο.
β) ε νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο.
γ) Αλ παξνπζηαζηνχλ ειιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πιελ εθείλσλ πνπ επηθέξνπλ απνθιεηζκφ), δηαθνξέο κεηαμχ ηεο
νιφγξαθεο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηηκήο ή ινγηζηηθά ζθάικαηα ζηα αζξνίζκαηα, ηα γηλφκελα ή ηε ζηξνγγπινπνίεζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηνξζψλεη ηα ζθάικαηα
θαη αλαγξάθεη ηελ νξζή νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
24.4
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν
εθπξφζσπν απηψλ. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άξζξν 25:
Τπεξγνιαβία
25.1. Ο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο,
θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη.
25.2. Η ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
25.3. Η αλαζέηνπζα αξρή
α) επαιεζεχεη ππνρξεσηηθά ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 22 Α ηεο παξνχζαο γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη φηη δηαζέηνπλ ηα αληίζηνηρα
πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016, κε ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ ).
β) απαηηεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηνπ θαη φηη δελ θαιχπηεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 165 ηνπ λ. 4412/2016.
Άξζξν 26 : Γηάθνξεο ξπζκίζεηο
Η έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ, απνθαζίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 161 / 17-06-2021 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζέιζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζνπλ επηηφπην έιεγρν, ,εθφζνλ θξίλνπλ φηη ζα ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ θαηάξηηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο .
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Με ηελ αξηζκφ πξση. 161 / 17-06-2021 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Η ζπληάμαζα
E. Καιακπαιίθε
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΥΑΛΒΑΣΙΩΣΗ
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εκεηψλεηαη φηη ν Αξηζκφο πηπρίνπ, ε Καηεγνξία θαη ε Σάμε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα αλαγξάθεηαη, είηε ζην Μέξνο ΙΙ : Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα (εγγξαθή ζε επίζεκν θαηάινγν), είηε ζην Μέξνο IV : Κξηηήξηα Δπηινγήο (Α' Καηαιιειφηεηα) ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (
ΣΔΤΓ ).
i

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΗΛΩΗ ΣΔΤΓ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (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: 2. Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΓΝΑ «Η ΔΛΠΙ»
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 99221890
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΓΗΜΗΣΑΝΑ 7 /ΑΘΗΝΑ/ 11522
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ- Μ. ΙΣΑΡΙΓΟΤ
- Σειέθσλν: 213 2039 136
- Ηι. ηαρπδξνκείν: ekalampaliki@elpis.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) www.elpis.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- πλνπηηθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «εξγαζίεο γηα ηελ άξζε επηθηλδπλόηεηαο από νηθνδνκηθέο θαηαπηώζεηο ζηα θηήξηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ (A,Γ & Γ΄θηεξην)»
- CPV 45215100-8
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ 99221890
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγν.
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Απάληεζε:
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 αξκφδηνηi :
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
[……]
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεi;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ
άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην,
«θνηλσληθή επηρείξεζε»i 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);

Απάληεζε:
[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ
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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
θαηάινγνi:
δ) Η 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:

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:
[] Ναη [] Όρη

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε ή α) [……]
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 β) [……]
θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

γ) [……]
Απάληεζε:
[ ]

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:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ [……]
απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε [……]
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝi
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
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο []Ναη []Όρη
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
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).
Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοi
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεi·
2. δσξνδνθίαi,i·
3. απάηεi·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοi·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοi·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλi.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:
Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπi 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):
[……][……][……][……]i
Δάλ λαη, αλαθέξεηεi:
α) Ηκεξνκελία 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»)i;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλi:

α) Ηκεξνκελία:[ ],
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):
[……][……][……][……]i
[] Ναη [] Όρη
[……]

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
αζθάιηζεοi, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
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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;
- Η 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 ;i

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

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): i
[……][……][……]

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε Απάληεζε:
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο [] Ναη [] Όρη
ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπi;
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: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο [] Ναη [] Όρη
θαηαζηάζεηοi :
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
πεξηζηάζεηοi
-[.......................]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
-[.......................]

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό επαγγεικαηηθό
παξάπησκαi;
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:

(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:
[……]
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο
ζπκθεξόλησλi, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

[.........…]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο 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 ζχκβαζεοi;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαi 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;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

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

[] Ναη [] Όρη

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:
[……]

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
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
Απάληεζε
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
[] 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
Απάληεζε
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1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοi; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[…]

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

[] 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): [……][……][……]

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
Απάληεζε:
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα
ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ (αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο i:
[……],[……][…]λφκηζκα
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
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 (αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
εμήοi:
[……],[……][…] λφκηζκα
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 αλαινγίεοi 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:

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

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yi 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):
[……][……][……]

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
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αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοi, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
δηαθήξπμε):
[…]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή εθηέιεζε θαη Έξγα: [……]
νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθέξεηε:
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοi, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαθήξπμε):
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο […...........]
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
Πεξηγξαθή
πνζά
εκεξνκελίεο
παξαιήπηεο
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο
εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοi:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν [……..........................]
ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεοi, 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 ειέγρσλi φζνλ αθνξά
ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ [] Ναη [] Όρη
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,
α)[......................................……]
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε
ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
β) [……]
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 Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία [........], [.........]
ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

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 ππεξγνιαβίαοi 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
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……]
[....……]

[] Ναη [] Όρη

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

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 Απάληεζε:
δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά [] Ναη [] Όρη
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:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

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

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
Απάληεζε:
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:
[] Ναη [] Όρηi
Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάi, αλαθέξεηε γηα ην
θαζέλα:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]i
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 αλαθέξνληαηi, 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 δσξεάλi.
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
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κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο 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 [……]
ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
i
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
i
Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο
20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ
εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ
νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43
εθαηνκκύξηα επξώ.
i
Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
i
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.
i
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
i
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά
πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο
νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
i
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
i
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
i
χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
i
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε
δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ
Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
i
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995,
ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
i
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ
ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
i
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε
ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
i
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
i
Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
i
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
i
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
i
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
i
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
i
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα
θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
i
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
i
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά
ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε
δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή
ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
i
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
i
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην
άξζξν 18 παξ. 2 .
i
. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
i
Άξζξν 73 παξ. 5.
i
Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
i
Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
i
Πξβι άξζξν 48.
i
Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
i
Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ.
10.
i
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο
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απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή
ππεξεζίεο.
i
Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο
ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
i
Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ.
i
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε
κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
i
Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
i
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
i
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
i
Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
i
Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά
πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.
i
i
i
i
i
i
i

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΥΔΓΙΟ ΔΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πξνζθέξσλ:
Δίδνο εξγαζίαο:

Αμία Αξηζκεηηθά

Αμία Οινγξάθσο

Δθηηκώκελν ηίκεκα ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ

Πνζνζηό έθπησζεο επί ηνπ εθηηκώκελνπ ηηκήκαηνο κε ην νπνίν ε εηαηξία πξνηίζεηαη λα
εθηειέζεη ην έξγν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ

Η πξνζθνξά ηζρχεη θαη δεζκεχεη ηνλ/ ηελ αλάδνρν γηα δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επφκελε ιήμεο ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ο παξψλ πίλαθαο ζα θαηαξηίδεηαη γηα θάζε εξγαζία ρσξηζηά.
ρέδην ζχκβαζεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ
ΤΜΒΑΗ ππ’ αξηζκ. …….
ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» ΚΑΙ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ……………………
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «………»
Μέζα από ηελ Γηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό
έθπησζεο επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο
Αζήλα, (Ηκεξνκελία)
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .........…………….. ηνπ έηνπο …………., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη:
Α) Σν Γ.Ν.Α. «Η ΔΛΠΙ» πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηελ Οδφ Γεκεηζάλαο 7, η.θ. 11522 θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο
απφ ηνλ θ. ……………………….. …………………..………, θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή»
απνθαινχκελν εθεμήο Δξγνδόηεο θαη
Β) Η εξγνιεπηηθή επηρείξεζε _________________ κε έδξα ηελ ________________________, πνπ ζα απνθαιείηαη εθεμήο Αλάδνρνο θαη
εθπξνζσπείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν θαη δηαρεηξηζηή ηεο ______________________
Έρνληαο ππφςε ηνπ:
1.
Σελ κε αξηζκφ _________________ (Θέκα _____) Απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ΑΓΑ:______________, κε ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
2.
Σε κε αξηζκφ ___________ Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ δαπάλε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε
_____________________________________ ΑΓΑ:______________.
3.
Σελ κε αξηζκφ Γ.. _______________________ (Θέκα ____) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε _______________________________.
Καη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ:
- Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ
θαηαζθεπή ηνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ λ. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 201/24/Δ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147),
- ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύξσζε ηεο
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Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ),
- 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», θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α’ 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», i
- ηνπ λ. 4278/2014 (Α΄157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκώλ ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκόζηα έξγα»,
- ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην
ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη
- ηνπ λ. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α‟ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε
ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», (εθφζνλ απαηηείηαη)
- 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. 2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα ∆ηνηθεηηθήο ∆ηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” φπσο ηζρχεη ,
- ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
- ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ »,
- ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο” ( Α΄ 145 ).
- Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο».
πκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα παξαθάησ:
1.Αληηθείκελν ηεο ζύβαζεο
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ « _________________________» ζχκθσλα κε:
α) Σελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ
β) Σελ απφ ________________ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
Σα παξαπάλσ ηεχρε ζπλππνγξάθνληαη απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ.
2. πκβαηηθό αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
Σν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε __________________________ επξψ (________________) πιένλ
Φ.Π.Α. _____________ επξψ δειαδή ζπλνιηθή δαπάλε κε Φ.Π.Α. _______________________ επξώ (_________€), απνηειεί ηίκεκα θαη‟ απνθνπή
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο θαη ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο
θξαηήζεηο.
3. Γηάξθεηα ηεο ζύβαζεο
Η ηζρχο ηεο ζχκβαζεο μεθηλά απφ ηηο _________________ θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη γηα _________________ (ιήμε _____________________).
Καηά ην ρξφλν απηφ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην έξγν πνπ αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα
Παξαξηήκαηά ηεο.
Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ θαηέζεζε ν αλάδνρνο ζηνλ Δξγνδφηε ν νπνίνο θαη ην απνδέρζεθε θαη αθνχ ππεγξάθε
θαη απφ ηα δχν κέξε επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην απηήο ηκήκα.
4.
Κνηλνπνηήζεηο ζηνλ αλάδνρν
Η έδξα θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζή ηνπ, αλαδφρνπ, φπσο δειψλνληαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ πιήξε
εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα
ππεξεζία. Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα
απνηειέζκαηά ηεο.
5.
Τπνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ
α. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν
έγγξαθεο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
β. Οη θφξνη, ηέιε, δαζκνί, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ
δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο. Καη‟ εμαίξεζε, θφξνη ηνπ Γεκνζίνπ, ινηπά ηέιε πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα,
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Μεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ
αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο παξαθξαηήζεηο έλαληη
ηνπ θφξνπ απηνχ.
γ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε
αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
δ. ρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε
πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θ.ιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. Ο αλάδνρνο ππέρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα θάζε δεκία
πνπ πξνθαιείηαη πξνο νηνλδήπνηε απφ ηελ παξάβαζε ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ
ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΙΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001
(Β΄ 266), ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
6.
Πνηληθέο ξήηξεο
Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%)
ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε
αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή
ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ.
Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο δειαδή ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηελ εγθεθξηκέλε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ δειαδή αξρηθή
ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη φιεο νη παξαηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ.
Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο
εθαηφ (6%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, κε πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ
πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Οη πνηληθέο ξήηξεο θαηαπίπηνπλ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν
ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Η θαηάπησζε ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη ησλ απνθιεηζηηθψλ
ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ αλαθαιείηαη. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ αλαθαινχληαη
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ππνρξεσηηθά, αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηελ εγθεθξηκέλε ζπλνιηθή πξνζεζκία δειαδή εγθεθξηκέλε πξνζεζκία θαη ρνξεγεζείζα νξηαθή
πξνζεζκία εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε.
7.
Έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ
Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη
ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν, θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία.
2. Η δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ, αλ ζπληξέρεη κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:
α) Καζπζηεξήζεη ππαίηηα, πέξαλ ηνπ κελφο απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ ππνβνιή ηνπ αλαιπηηθνχ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο (εθφζνλ απηφ έρεη θαηαξηηζηεί θαη επηζπλαθζεί ζηε ζχκβαζε)
β) Τπεξβεί κε ππαηηηφηεηά ηνπ, θαηά δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο, έζησ θαη κία απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Καη‟ εμαίξεζε, αλ ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζπζηεξεί, αιιά ν αλάδνρνο έρεη ήδε εθηειέζεη εξγαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ
νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί κε ηηο ππνγξαθείζεο ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο, είλαη δπλαηή
ε ρνξήγεζε παξάηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ, έζησ θη αλ ε θαζπζηέξεζε ησλ εξγαζηψλ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ.
Η παξάηαζε ρνξεγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ρσξίο αλαζεψξεζε ηηκψλ θαη κε επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ πνηληθψλ ξεηξψλ.
γ) Οη εξγαζίεο ηνπ είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα θεξπρζεί ν
αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, ε επίδνζε ζε απηφλ εγγξάθνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
κε ην νπνίν λα ηνλ θαιεί λα πξνβεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαθνηερληψλ ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη απνξξηθζεί ηπρφλ
αζθεζείζα έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ.
δ) Παξεθθιίλεη επαλεηιεκκέλα απφ ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ή παξαιείπεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα θηλεζεί ε δηαδηθαζία έθπησζεο ζηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη ε θνηλνπνίεζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πξνεηδνπνηήζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνο ηνλ αλάδνρν.
ε) Γηαπηζησζεί φηη πξνζθφκηζε πιαζηή εγγπεηηθή επηζηνιή.
Αλ θαηά ηεο απφθαζεο έθπησζεο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε ή αλ απνξξηθζεί ε έλζηαζε απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην πξντζηακέλε
αξρή, ε έθπησζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα έλζηαζε, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο κέρξη απηή λα
νξηζηηθνπνηεζεί θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο. Η απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο εθδίδεηαη, κεηά γλψκε
ηνπ αξκφδηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή θαη θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο.
Καηά ηνπ νξηζηηθά έθπησηνπ αλαδφρνπ θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα, ην ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ
έξγνπ θαη γηα ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.
8.
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ηνπ
άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014, ν αλάδνρνο, θαηέζεζε ζηελ Γ.Σ.Τ. Ννζνθνκείνπ ηελ ππ‟ αξηζκφλ ________________ εγγπεηηθή επηζηνιή
…………………….., πνζνύ _____________________ Δπξώ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα
ππνινγίδεηαη ην ΦΠΑ.
9.
Τπεξεκεξία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
Αλ ν θχξηνο ηνπ έξγνπ θαηαζηεί ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε
κφλν γηα ηηο ζεηηθέο ηνπ δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη κεηά ηελ επίδνζε απφ απηφλ ζρεηηθήο έγγξαθεο φριεζεο.
Η έγγξαθε φριεζε ππνβάιιεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο ππεξεκεξίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, άιισο είλαη πξφσξε θαη δελ επηθέξεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο.
Η σο άλσ έγγξαθε φριεζε πξέπεη λα πεξηέρεη θαη‟ ειάρηζηνλ, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ ππεξεκεξία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ην είδνο ησλ
ζεηηθψλ δεκηψλ ησλ νπνίσλ ζα δεηεζεί ε απνδεκίσζε θαη ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε.
Όριεζε πνπ δελ έρεη ην πεξηερφκελν απηφ δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο.
10.
Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ – ππνρξέσζε ζπληήξεζεο
Μεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ην έξγν παξαιακβάλεηαη πξνζσξηλά. Με ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ειέγρνληαη νη εξγαζίεο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά.
Οη εξγαζίεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ παξαιακβάλνληαη καδί κε ηηο εξγαζίεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε ζπληήξεζή ηνπ, κεηά ηελ
πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη γεληθά ζε δψδεθα (12) κήλεο.
Η νξηζηηθή παξαιαβή γίλεηαη κεηά ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππνρξεσηηθήο απφ ηνλ αλάδνρν ζπληήξεζεο. Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ε
επηηξνπή παξαιαβήο παξαιακβάλεη ην έξγν φζνλ αθνξά ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ.
11.
Λνηπνί όξνη ηεο παξνύζαο
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ή αλάζεζε εθηέιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 132 παξ. 2 θαη 156 ηνπ Ν 4412/2016, πάληα δε θαηφπηλ ζρεηηθήο πξνεγνχκελεο απφθαζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ο αλάδνρνο δε ζα εθηειέζεη εξγαζίεο επηπιένλ ηνπ ζπκβαηηθνχ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ αλ πξνεγνπκέλσο δελ ππάξρεη έγθξηζε γηα ηελ απαηηνχκελε
πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ.
Οη έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα ηε ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ, είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή,
έζησ θαη αλ απηέο βειηηψλνπλ ην έξγν.
Καη΄ εμαίξεζε, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα ηξνπνπνηήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο κπνξεί λα δίλεηαη θαη πξνθνξηθά
ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ. Αλ ηε δηαηαγή απηή δίλεη ν επηβιέπσλ, νθείιεη
λα ελεκεξψζεη ακειιεηί εγγξάθσο ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, γηα ηελ έθδνζε θαλνληθήο εληνιήο ε νπνία εθδίδεηαη εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
αλσηέξσ έγγξαθε ελεκέξσζε. Αλ ε εληνιή απηή δηαθνξνπνηεί κεξηθά ή νιηθά ηηο εληνιέο ηνπ επηβιέπνληα, ν αλάδνρνο απνδεκηψλεηαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
έρεη εθηειέζεη, ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ηεο επίβιεςεο κέρξη ηε ιήςε ηεο εληνιήο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.
Ο Αλάδνρνο αθνχ έιαβε γλψζε φισλ ησλ πην πάλσ αλαθεξνκέλσλ, δειψλεη φηη ηα απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ πην πάλσ
έξγνπ αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ θαη απνηειεί θαη‟ απνθνπή ηίκεκα. Δπίζεο, δειψλεη φηη ζα εθαξκφζεη πηζηά ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο θαη ζα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Η παξνύζα ζύκβαζε ζπληάρζεθε, βεβαηώζεθε θαη ππνγξάθζεθε από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο ζε πέληε (5) όκνηα αληίγξαθα ηα νπνία ραξηνζεκαίλνληαη
λόκηκα θαη ην έλα από απηά ιακβάλεη ν Αλάδνρνο.
12. Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δέθα πέληε εκέξεο(15), από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Ηκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε …../……/2021. θαη ιήμεο ε …../…./2021
13.Σξόπνο πιεξσκήο – Κξαηήζεηο
Η ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………….………….. € πιένλ ΦΠΑ 24%, ήηνη ζπλνιηθά
……………..……….. €.
Ο Aλάδνρνο 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 Αλαδφρνπ 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 Αλαδφρνπ ή
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ηξίησλ.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ 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 Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο
θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.
Ο Αλάδνρνο 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 ηνπ έξγνπ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο 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 ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν
πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 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 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 ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
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 Αλαδφρνπ.
γ) 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 Αλαδφρνπ 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 ππφθε0ηληαη 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 Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ
παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
Η ΠΡΟΪΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΠΔΣΡΙΝΑ ΡΔΠΠΑ

ΔΙΡΗΝΗ ΚΑΡΙΑΣΛΗ
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ

Γηα ην Ννζνθνκείν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.

Γηα ηνλ Αλάδνρν
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