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ΓΙΑΚΖΡΤΞΖ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ «ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ νιόθιεξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ »
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά ,κφλν βάζεη ηηκήο
Πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 13.000,00 πιένλ Φ.Π.Α.
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Ν.Π.Γ.Γ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΗ»

ΚΡΙΣΖΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Ζκεξνκελία 31-08-2021
Ζκέξα :Σξίηε
Ώξα: 11:30 πκ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Σν Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΙΑ

παξνρή ππεξεζηψλ «ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ νιφθιεξνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ

ΚΧΓΙΚΟ CPV

45332000-3

ΚΧΓΙΚΟ NUTS

EL 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΖ

Δηήζηα πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε = 10.400,00 € πιένλ Φ.Π.Α..
Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηξίκελεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο = 2.600,00 € πιένλ Φ.Π.Α
πλνιηθή δαπάλε = 13.000,00 € πιένλ ΦΠΑ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
ΚΡΑΣΖΔΙ ΔΠΙ ΣΖ ΣΙΜΖ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ
ΓΖΜΟΙΔΤΖ ΣΟ Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. ΣΟ SITE ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ

Έλα έηνο κε δηθαίσκα ηξίκελεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο
Χο νξίδεη ε πξνθήξπμε
Χο νξίδεη ε πξνθήξπμε
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο
06-08-2021

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ:
1.1. Σνπ Π.Γ. 63/05 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) « Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα».
1.2. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007)
φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
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1.4. Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.5. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α’ 204 /19-7-1974)
1.6. Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/α/22-3-94) άξζξν 24 « Αχμεζε απνδνρψλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.7 Σo N 4270/2014 (ΦΔΚ Α 143/28-6-2014): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
1.8. Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
1.9. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68 /20-3-2007)
1.10. Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο
– Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35.
1.11. Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ Α’ 139/27.6.97)
1.12. Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.13. Σνπ Ν. 4025/2011 “Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο.”
1.14. Σνπ Ν. 4038/2012 “Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015.”
1.15. Σνπ Ν. 4052/2012 Νόκνο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείσλ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λόκνπ
Έγθξηζε ησλ Σρεδίσλ Σπκβάζεσλ Φξεκαηνδνηηθήο Δηεπθόιπλζεο κεηαμύ ηνπ Επξσπατθνύ Τακείνπ Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξόηεηαο, ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο θαη
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Σρεδίνπ ηνπ Μλεκνλίνπ Σπλελλόεζεο κεηαμύ ηεο Ειιεληθήο Δεκνθξαηίαο, ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
1.16 Σνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ
ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α’ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»
1.17. Σν Ν. 4281/14 (ΦΔΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ζηα άξζξα πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν201 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ.
1.18. Tελ ΤΑ Π1/B/2013 (ΦΔΚ/Α’/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..) »
1.19. Σνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α/27-10-2011) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην-βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
1.20. Toπ Ν. 4111/13 (ΦΔΚ 18 Α/25-01-2013) άξζξν 28, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989(L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ
1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (Α΄ 173).
1.21. Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ 52/Α/28-02-2013) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4146/2013 (ΦΔΚ
90/Α/18-04-2013)
1.22. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α΄) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ –
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.23 Σν Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ”Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.24. Σν Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο…..4127/2013».
1.25. Σν άξζξν 67, παξ. 8 ηνπ Ν 4316/2014 (ΦΔΚ Α/270/24-12-2014), Παξαηεξεηήξην Άλνηαο θαη ινηπά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Τγείαο/ζέκαηα Ο.Σ.Α/Α.Δ.Η/Φνξνινγηθά
θ.ι.π.
1.26. Σν Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ Α/29/19-03-2015) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
1.27. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α/147/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ».
1.28 Σν Νόκν ππ’ αξηζ. 3846/2010 (ΦΔΚ Α 66 11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σηο απνθάζεηο:
2.1. Σε κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 ΦΔΚ Β 2198/02.10.2009 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε «Πεξί Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ (Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ "πεξί
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ" (ΔΔ L169 ηεο 12.7.1993), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο νδεγίεο 98/79/ΔΚ (ΔΔ L 331 ηεο 7.12.1998), 2000/70/ΔΚ (ΔΔ L 313 ηεο
13.12.2000), 2001/104/ΔΚ (ΔΔ L 6 ηεο 10.1.2002), 2007/47/ΔΚ (ΔΔ L 247 ηεο 21.9.2007) θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) ππ` αξηζκ. 1882/2003 (ΔΔ L 284 ηεο 31.10.2003.
2.2. Σελ ππ΄αξηζκ. 171 / 7-07-2021 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ
2.3. Σηο πξνβιεπφκελεο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, (ΚΑΔ 0879)
2.4. Σε κε αξηζκφ 2691 / 30-07-2021 απφθαζε δέζκεπζε δαπάλεο, κε ΑΓΑ: 6ΧΜΧ46904Ν-84Η
ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθό Γηαγσληζκό κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο,
Γηα ηελ ζπληήξεζε – επηζθεπή ησλ Τδξαπιηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ νιόθιεξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ , κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο
1.
ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ
ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Πξσηόθνιιν
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ».
Γεκεηζάλαο 7, Ακπειόθεπνη, Αζήλα, Σ.Κ.11522.

30-08-2021
Ζκέξα Γεπηέξα
Καη κέρξη ώξα 14:00κκ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΖΘΔΙΧΝ

31-08-2021
εκέξα Σξίηε
ώξα 11:30πκ

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ιήγεη χζηεξα απφ πξνζεζκία δέθα πέληε ( 15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..
Hεκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, νξίδεηαη ε 31ε Απγνχζηνπ 2021 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:30π.κ.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ
δηελεξγεί ην δηαγσληζκό.
Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη ν ζπκκεηέρσλ ή έλαο εθπξφζσπνο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηα
θαηά πεξίπησζε έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ζπκκεηέρνληα.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο.
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ΜΔΡΟ Α΄

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ- ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΙΓΧΝ - ΠΟΟΣΖΣΔ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΔΣΖΙΑ ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ
ΦΠΑ 24%

Α/Α

ΔΙΓΟ

1

Παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ Τδξαπιηθψλ
Δγθαηαζηάζεσλ νιφθιεξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ»

Τπεξεζία

12.896,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΤΜΠΛ. ΣΖ ΣΡΊΜΖΝΖ
ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΠΑΡΑΣΑΖ ΜΔ
ΦΠΑ 24%
16.120,00 €

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δεηνύκελε ππεξεζία νξίδνληαη ζην Μέξνο Γ΄ ηεο πξνθήξπμεο.
ΜΔΡΟ Β΄
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αλαζέηνπζα Αξρή
Σν ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ» θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ
Πξνθήξπμε
Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην:
Μέξνο Α: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Μέξνο Β: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη
Μέξνο Γ: Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο-Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ
Μέξνο Γ: Αμηνιφγεζε Πξνζθνξψλ
Παξάξηεκα Η: Τπνδείγκαηα Τπεχζπλσλ Γειψζεσλ
Παξάξηεκα II: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ
Παξάξηεκα III: Τπφδεηγκα πηλάθσλ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
Παξάξηεκα ΗV: ρέδην ζχκβαζεο
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ
Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.
Πξνζθέξσλ
Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.
Δθπξόζσπνο
Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν
απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Αληίθιεηνο
Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο
ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα.
Αλάδνρνο
Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Καηαθύξσζε
Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε αλάζεζε ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο ζηνλ Αλάδνρν.
ύκβαζε
Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Ζ γιψζζα ηεο είλαη ε ειιεληθή.
Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
πκβαηηθά ηεύρε
Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά
ηζρχνο:
α. ηε χκβαζε,
β. ηελ Πξνθήξπμε
γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη
δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
Πξνϋπνινγηζκόο
Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο.
πκβαηηθό Σίκεκα
Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε ππεξεζία ζπληήξεζεο.
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο
Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηείηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ ππεξεζία (κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ζα έρεη ηελ
επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ..
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»
Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο Γεκεηζάλαο 7 , Ακπειφθεπνη , Αζήλα , Σ.Κ.11522.
Σειέθσλν: 213 2039136
Fax: 213 2039242 -145
E-mail: ekalampaliki@elpis.gr .
Πιεξνθνξίεο : θα. Δ. Καιακπαιίθε –θα Μ. ηηαξίδνπ
Website: www.elpis.gr
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ΑΡΘΡΟ 3. ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ
Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ θαη ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΥΖ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα ηεχρε ηεο Πξνθήξπμεο από ην site ηνπ Ννζνθνκείνπ , ηε Γηαύγεηα ή από ην ΚΖΜΓΖ.
ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Πξνθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ
ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε
πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Πξνθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δηδηθφηεξα ζε 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.
ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο - κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ, ε νπνία έρεη ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο (λ.
2513/1997 Α΄ 139), εθφζνλ ε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο άλσ πκθσλίαο.
Οη ππνςήθηνη ή νη πξνζθέξνληεο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα δηελεξγνχλ ζπγθεθξηκέλε
παξνρή, δελ επηηξέπεηαη λα απνθιείνληαη κε ηελ αηηηνινγία φηη ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δπηηξέπεηαη σζηφζν,
ζηελ πεξίπησζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, πνπ θαιχπηνπλ, επηπιένλ, εξγαζίεο ή/θαη ππεξεζίεο
ηνπνζέηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο, λα δεηείηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα λα κλεκνλεχνπλ, ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, ηα νλφκαηα θαη ηα
επαγγεικαηηθά πξνζφληα ησλ πξνζψπσλ πνπ επηθνξηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο.
Οη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα εκθαλίδνληαη σο ππνςήθηνη. Γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο, νη
αλαζέηνπζεο αξρέο δελ κπνξνχλ λα απαηηνχλ λα έρνπλ νη θνηλνπξαμίεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή. Ζ επηιεγείζα θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα
ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο
νιφθιεξνλ.
Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν
πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ.
ΑΡΘΡΟ 6 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΖ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
6.1. Λόγνη απνθιεηζκνύ
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ εάλ κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη γηα ηνπο
πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Οη σο άλσ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), κε ηελ επηθχιαμε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 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.
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.
Δπίζεο, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ εάλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:
Σειεί ππφ πηψρεπζε, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ή γηα ηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα φηη δελ ηεινχλ ππφ άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 73, έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
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α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ 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,
γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη 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
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 79 ηνπ λ 4412/2016
ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί 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) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ
ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Σέινο, εθφζνλ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν 4412/16.
6.2. ΚΡΙΣΖΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΖ
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη απηνί λα δηαζέηνπλ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αθνξά ε παξνχζα ζχκβαζε, β) ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα πνπ απαηηείηαη θαη γ) ηελ ηερληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα. Δηδηθφηεξα, νη απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο πξνο ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο (άξζξν 75 λ. 4412/2016), ηα νπνία ν
ππνςήθηνο δειψλεη ππεχζπλα ζην ΣΔΤΓ (κέξνο IV-α) φηη ηθαλνπνηεί είλαη νη θάησζη:
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ησλ Αλαδφρσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε απφιπηε αλάγθε αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζιεθηνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα λα επηηειεί πιήξσο θαη απξφζθνπηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη λα δηαθπιάζζεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ.
Σα δεηνχκελα πξνζφληα γηα ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, είλαη ηα
παξαθάησ:
1.
Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.


2.

3.

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζ’ φιν ην 24σξν ζα ππνβιεζνχλ ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ
ζπγθξφηεζε ηεο νκάδνο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:


Τπεχζπλνο κεραληθφο έξγνπ Γηπι. Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο κε 12εηε εκπεηξία ζπληνληζηήο.



Τπεχζπλνο ηερληθφο ζπληήξεζεο Πηπρ. Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο κε 8εηε εκπεηξία.



3 αδεηνχρνη ειεθηξνηερλίηεο Α εηδηθφηεηαο.



2 αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ζπζηεκάησλ BMS.



3 αδεηνχρνη ηερλίηεο ςπθηηθνί.



2 αδεηνχρνη πδξαπιηθνί εμεηδηθεπκέλνη ζηα δίθηπα θιηκαηηζκνχ.



2 αδεηνχρνη πδξαπιηθνί εμεηδηθεπκέλνη ζηα πδξαπιηθά δίθηπα (πδξεπζε, απνρέηεπζε, φκβξηα).



Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζα
εμαζθαιίδεηαη κέζσ ζπκβάζεσο ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλε θαη αδεηνδνηεκέλε εηαηξία θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ κε πηζηνπνίεζε ISO 13485 πνπ ζα δηαζέηεη 2 ηνπιάρηζηνλ ηερληθνχο κε άδεηα ηερλίηε ηαηξηθψλ αεξίσλ. Μαδχ κε ηελ πξνζθνξά
ζα πξνζθνκηζζνχλ βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.
Οη βεβαηψζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.

Γηαζέηεη θαηάιιειν ρψξν θαη ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κφληκν ή θνξεηφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηδηθά πξέπεη λα δηαζέηεη
πηζηνπνηεκέλε ζεξκνθάκεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ.


4.

Οη βεβαηψζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.

Θα πξνζθνκίζεη ηερληθά θπιιάδηα, ζηνηρεία ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο θαη ζηνηρεία θαηνρήο.

Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη νξγαλσκέλε νκάδα αλαγγειίαο βιαβψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί 24/7/365, κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο ηεο πληήξεζεο.
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5.

Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ελ ηζρχεη ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.


ISO 9001



ISO 14001



HSAS 18001 ή ISO 45001

6. Όηη ζα πξνζθνκίζεη κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο , Έληππν Διέγρνπ Δξγαζηψλ πνπ ζα ζπκπιεξψλεη φιεο ηηο παξακέηξνπο , βάζεη ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ.
7. Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί (ξεηά
θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Δπηκειεηήξην ή φηη αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη
είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα.
Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεοπαξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 73 εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2ηνπ άξζξνπ 73 εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,
γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75, ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσοηξηάληα (30) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο
, δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.≫
.
6.3. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, ΔΠΙ
ΠΟΙΝΖ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ.
α/α
1.
2.

3.

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο.
Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε (Πξφζθαην
θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη βεβαίσζε ηνπ ΓΔΜΖ ή ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο,
απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην
λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε αλαζέηνπζα αξρή γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη ην νπνίν ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ πξνζθέξνληα (θπζηθφ πξφζσπν), ή ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξνληαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξφζσπν , γηα ην
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ, Γηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο , ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ . εκεηώλεηαη όηη: ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα α ηνπ Μέξνπο ΙV, ρσξίο λα
ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV.

Οη Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά :
α.α
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΟΤ
1.
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.
Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο ζπκκεηερφλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην αληηθείκελν ηεο
ππεξεζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην
πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΣΔΤΓ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηνπο ηξίηνπο.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Ζ αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη όια ή θάπνηα από ηα πηζηνπνηεηηθά/ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηα αλσηέξσ,
εθόζνλ θξίλεη όηη απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
εκεηώλεηαη όηη: ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη.
ΑΡΘΡΟ 7: ΣΔΥΝΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ζ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο (ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά, θπιιάδηα, prospectus, εγγπήζεηο, εκπεηξία θ.η.ι.) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Μέξνο Γ –ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.
ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ ηελ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο IIΗ ηεο
παξνχζαο πξνθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 9. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη έσο ηηο 14:00
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β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ
παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ
Τπεξεζία δηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία».
Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο:
 ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία)
 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»
 Γεκεηζάλαο 7, Ακπειφθεπνη
 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ ……….
 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ νιφθιεξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ »
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ
ηξφπν. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο
Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί.
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. ε έλα απφ ηα
αληίγξαθα πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν
θαη λα θέξεη ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα πξέπεη λα είλαη επηκειψο αξρεηνζεηεκέλα κέζα ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο. Σν πεξηερφκελν ηνπ
πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο.
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.4. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Μέζα ζε εληαίν θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
3.1. ΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηεο πξνζθνξάο, (Πξσηφηππα θαη αληίγξαθα), κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ».
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD). Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ζπλνπηηθά θπιιάδηα ηερληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ πιηθνχ / ινγηζκηθνχ θιπ.) ηα νπνία κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κφλνλ εληχπσο.
3.3. ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη πίλαθεο
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζνχλ θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο.
Σν ηίκεκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε άλεπ ΦΠΑ ή αλά είδνο άλεπ ΦΠΑ όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ
παξνύζα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζαλ βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ λ. 3846/2010. Πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ ηηκέο πάλσ από ην παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010 ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
όπνπ ηαπηνπνηνύληαη.
ΖΜΔΙΧΖ: Οη ηηκέο / είδνο , έρνπλ ππνινγηζηεί ζύκθσλα είηε κε ηελ ηειεπηαία ηηκή αγνξάο είηε ζύκθσλα κε ην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε πξνζθνξά/ είδνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ, όπνπ ηαπηνπνηείηαη ή ηελ αλαγξαθόκελε, ζηνλ
πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, ηηκή ηειεπηαίαο αγνξάο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηαπηνπνηείηαη κε ην Παξαηεξεηήξην ηηκώλ
3.4. ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
4. Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα ή λφκηκα
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ
κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ηερληθά θπιιάδηα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία
πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ηνλ
Ν 1497/1984 (Α’ 188).
5. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο θαηά πεξίπησζε νδεγίεο. Παξαπνκπέο ζε έγγξαθα επηηξέπνληαη εθφζνλ
απηά πξνζαξηψληαη ζηελ πξνζθνξά θαη εθφζνλ δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο.
6. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα
ηεο πξνθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Παξαπνκπέο ζε ηερληθά έληππα ή εθδφζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εθφζνλ πξνζαξηψληαη ζηελ
πξνζθνξά θαη δίλεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο παξαγξάθνπ θαη ζειίδαο. Πξνζθνξά ε νπνία, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, πεξηιακβάλεη γεληθέο θαη αζαθείο
απαληήζεηο ζα απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο.
7. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη
κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Ζ
πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε
φπσο ηδίσο παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη
θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ, ειιείςεηο σο
πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειή ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 4250/2014 (Α΄74) θαη κεηαθξάζεσλ θαη
ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε ην Νφκν,
ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή
εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ
ήδε ππνβιεζεί.
9. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη δε δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή
εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.
10. Καηά ηελ δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014, Άξζξν 1 θαη Άξζξν 3
ΑΡΘΡΟ 11. ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεθα (12) κήλεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζαο
πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο
πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν
απφ ηε πξνθήξπμε. Αλαθνίλσζε επηινγήο Αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο
ην απνδερζεί.
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Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο
απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
ΑΡΘΡΟ 12. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ- ΜΔΡΙΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο
ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο
θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
Γελ γίλεηαη δεθηή ε κεξηθή ππνβνιή πξνζθνξώλ.
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΙΜΑ
1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ
ΦΠΑ.
3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο.
Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη
κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
4. Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο/πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Τπεξεζία, ε νπνία
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία.
5. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε πξντφλ/ ππεξεζία ζα είλαη
νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ
ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο.
6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο/
ππεξεζίαο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
7. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
8. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο.
9. Ζ ηηκή αλά είδνο/ππεξεζία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπληήξεζεο , ρσξίο ΦΠΑ, ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
10. Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΦΡΑΓΙΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο) ε νπνία δηελεξγεί φια ηα ζηάδηα ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε.
Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ
αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην Απνθαζίδσλ Όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή / ν αλαζέησλ θνξέαο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ
β) Ζ νπνία είλαη αλψηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3846/2010
γ)Ζ νπνία είλαη ειιηπήο θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα ή ππνβιήζεθε θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη
φξνη απηνί νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
δ) ηελ νπνία ε ηηκή δελ είλαη απφιπηα πξνζδηνξηζκέλε.
ε) Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν 4412/2016.
ζη) Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή/ηνλ αλαζέηνληα θνξέα.
δ) Ζ νπνία δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
ε) Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά.
ζ) Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπησζεο πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή
ελαιιαθηηθήο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ
γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν 4412/2016. Ζ ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ
απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3.
ΑΡΘΡΟ 17.ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο
αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ
κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ν
πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή
Δ.Π.Δ, γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
(β) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 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.
(γ) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ
έξγα ζηελ Διιάδα, πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΖ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ ηειεί ππφ
πηψρεπζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε
εθθαζάξηζε.
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(δ) πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.
ε) ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 ή ISO 45001
ζη) Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.
δ) Οη βεβαηψζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζ’ φιν ην 24σξν ζα ππνβιεζνχλ ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ ζπγθξφηεζε ηεο
νκάδνο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:


Τπεχζπλνο κεραληθφο έξγνπ Γηπι. Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο κε 12εηε εκπεηξία ζπληνληζηήο.



Τπεχζπλνο ηερληθφο ζπληήξεζεο Πηπρ. Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο κε 8εηε εκπεηξία.



3 αδεηνχρνη ειεθηξνηερλίηεο Α εηδηθφηεηαο.



2 αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ζπζηεκάησλ BMS.



3 αδεηνχρνη ηερλίηεο ςπθηηθνί.



2 αδεηνχρνη πδξαπιηθνί εμεηδηθεπκέλνη ζηα δίθηπα θιηκαηηζκνχ.



2 αδεηνχρνη πδξαπιηθνί εμεηδηθεπκέλνη ζηα πδξαπιηθά δίθηπα (χδξεπζε, απνρέηεπζε, φκβξηα).



Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζα
εμαζθαιίδεηαη κέζσ ζπκβάζεσο ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλε θαη αδεηνδνηεκέλε εηαηξία θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ κε πηζηνπνίεζε ISO 13485 πνπ ζα δηαζέηεη 2 ηνπιάρηζηνλ ηερληθνχο κε άδεηα ηερλίηε ηαηξηθψλ αεξίσλ. Μαδί κε ηελ πξνζθνξά
ζα πξνζθνκηζζνχλ βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.
Οη βεβαηψζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.

Γηαζέηεη θαηάιιειν ρψξν θαη ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κφληκν ή θνξεηφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηδηθά πξέπεη λα δηαζέηεη
πηζηνπνηεκέλε ζεξκνθάκεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ.


Θα πξνζθνκίζεη ηερληθά θπιιάδηα, ζηνηρεία ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο θαη ζηνηρεία θαηνρήο.

Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη νξγαλσκέλε νκάδα αλαγγειίαο βιαβψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί 24/7/365, κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο ηεο πληήξεζεο.
(ε) Γηα ηελ απόδεημε ηε ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ πξνζθέξνληα, απηόο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη θαηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη
θπξηφηεξεο παξαδφζεηο, ηνπιάρηζηνλ κία, γηα ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα φζν δηάζηεκα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, κε κλεία γηα θάζε
παξάδνζε:
1. ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
2. ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο
3. δαπάλε
4. ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ηεο παξάδνζεο.
Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ, 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).
Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεοπαξαγξάθνπ 4 ηνπ
άξζξνπ 73 εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2ηνπ άξζξνπ 73 εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ
αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,
γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75, ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσοηξηάληα (30) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,
δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Δπί πνηλή απόξξηςεο :
1.

νη ππνςήθηνη ζα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο βεβαίσζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ελεκέξσζεο θαη επίζθεςεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ
Ννζνθνκείνπ.

2.

Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη νη ππνςήθηνη ζπκθσλνύλ κε όινπο ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην
έξγν ζύκθσλα κε ηελ ηερληθήο πεξηγξαθή θαη ρσξίο απνθιίζεηο .

εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
ΑΡΘΡΟ 18. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΖ
1.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
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α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξν 107 ηνπ Ν. 4497/2017 θαη κε ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο
ή
β) Δάλ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε θαη θεξπρζεί έθπησηνο θαη θαλέλαο απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.
2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη
πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν,
γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε,
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016.
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα
ή ε παξάιεηςε.
4. Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε
θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ.
5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,
θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν
4412/16, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 19. ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ – ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ
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.
Ζ 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.
Ζ 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).
Ζ 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.
ΑΡΘΡΟ 20. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ , εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζην ΜΔΡΟ Γ (ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ νπνηεδήπνηε εληφο ηεο δηάξθεηαο
πνπ νξίδεηαη εηήζηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 21. ΔΓΓΤΖΔΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ην αξγφηεξν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε
παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή ηεο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο θαη χζηεξα απφ ηελ
εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή
ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη φιε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ παξαηάζεσλ επαπμεκέλνο
θαηά έλα (1) επηπιένλ κήλα.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο
Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην
δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζπγθεθξηκέλνο δηαγσληδφκελνο
βαξχλεηαη θαη κε ηα έμνδα δηελέξγεηαο λένπ δηαγσληζκνχ θαη γίλεηαη θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ηνπ αξλεζέληνο λα ππνγξάςεη ππνςεθίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ
ηπρφλ πξνθχπηεη εάλ ηειηθά ε αλαζέηνπζα αξρή πξνθξίλεη απηή ηε ιχζε.
ΑΡΘΡΟ 22. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΙ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……………….. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ ( ……………,.. €), πιένλ
ΦΠΑ ……….% …………………. επξώ θαη …………….. ιεπηώλ ( ………..,….. €) ήηνη ζπλνιηθά ………………. επξώ θαη …………. ιεπηώλ ( ……………..… €).
Ο Αλάδνρνο 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 ηξίησλ.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο ζπληήξεζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο
παξνχζαο θαη κε ηκεκαηηθή εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. ή Ζ
πιεξσκή ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ πξντφληνο ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ.
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.

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
10 από 37

ΑΔΑ: 6ΣΗΗ46904Ν-Γ2Β

21PROC009044706 2021-08-06

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 ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο
αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβα ζεο.
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζί σλ 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 ζπκπιεξσ καηηθήο ζχκβαζεο
ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ ΟΓΑ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β) Σηκνιφγην ηνπ 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 ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε
αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 23. ΤΜΒΑΖ
Μέζα ζε πξνζεζκία (δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.
Ζ χκβαζε, ζρέδην ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. Γελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν
ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
Α. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
Β. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε
Γ. Σελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ
Γ. Σελ ηηκή
Δ. Σνλ ηφπν, ηξφπν θαη ρξφλν παξάδνζεο .
Σ. Σηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Ε. Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
Ζ. Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
Θ. Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ
Η. Σνλ ηφπν θαη ρξφλν πιεξσκήο
Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξνθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο εθηφο
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
ΑΡΘΡΟ 24. ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ ιφγσ ζπληήξεζε (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο),
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηα δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ
εξγαδφκελνπο, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο
πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Πξνθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί
θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο
ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο,
εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ
επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε
εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο
θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε
ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλάδνρν, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη
απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο
πνπ πξνβιέπεηαη ζηε χκβαζε.
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Τπνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο - αζθάιεηαο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί. Σν Ννζνθνκείν νπδεκία επζχλε θέξεη ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 25. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οη εηδηθφηεξνη φξνη ζηνπο νπνίνπο ππφθεηηαη ε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχβαζεο πεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην ηεο ζχβαζε ην νπνίν έρεη σο θαησηέξσ, επηζπλάπηεηαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο.
Ζ ζπληάμαζα
Eι.Καιακπαιίθε.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.
ΠΑΝΑΓΙΧΣΖ ΥΑΛΒΑΣΙΧΣΖ
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ΜΔΡΟ Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Με ην πκθσλεηηθφ απηφ ν Δξγνδφηεο αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηελ έγθαηξε, έληερλε, άξηηα, νηθνλνκηθή θαη αζθαιή
Παξνρή Τπεξεζηψλ πληήξεζεο ησλ παξαθάησ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ζε θαιή, αζθαιή θαη αηζζεηηθά απνδεθηή θαηάζηαζε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησλ θχξησλ
θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα θαη λα κε πθίζηαηαη θαλέλαο θίλδπλνο γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο, ηνπο επηζθέπηεο/πειάηεο θαη ηνπο πεξαζηηθνχο.
ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη αθφκε:

Ζ αμία φισλ ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.


Σν εξγαηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επαλνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ην θφζηνο απνζπλαξκνιφγεζεο θαη ζπλαξκνιφγεζεο ζπζθεπψλ
πνπ ζα αληηθαηαζηαζνχλ θαζψο θαη ε δαπάλε κεηαθνξάο απφ πξνκεζεπηέο, θαη ην θφζηνο απνθνκηδήο, δηάζεζεο θαη δηαρείξηζεο φπσο παξαθάησ
πεξηγξάθεηαη.



Ζ δαπάλε γηα ηελ απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε απφ αδεηνδνηεκέλν θνξέα ησλ κεραλεκάησλ θαη φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πηζαλφλ
αληηθαηαζηαζνχλ, θαη ε ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ βεβαηψζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηνλ Δξγνδφηε.



Ζ απνθαηάζηαζε ηεο θαζαξηφηεηαο κεηά απφ εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα κεραλνζηάζηα, ηα δψκαηα θαη ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε κπάδσλ, εξγαιείσλ θαη ινηπψλ ππνιεηκκάησλ απφ εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί.



Ζ απνθνκηδή θαη αζθαιήο, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, δηάζεζε ή απνζήθεπζε εχθιεθησλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ απφ ηα κεραλνζηάζηα, ιεβεηνζηάζηα,
ειεθηξνζηάζηα θιπ.

Οη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο, ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκόο ησλ νπνίσλ ηελ επζύλε ζπληήξεζεο επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο αλαιακβάλεη κε απηή ηελ ζύκβαζε
πεξηγξάθνληαη θαη’ ειάρηζηνλ ζην παξάξηεκα 1 ηεο ζύκβαζεο θαη είλαη νη έμεο:

Σν ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ ηνπ ζπλφινπ ησλ θηηξίσλ ηνπ λνζνθνκείνπ πιελ ηνπ θηηξηνπ Β δειαδή ηα δίθηπα ςπθηηθψλ αεξίσλ, ηηο πάζεο
θχζεσο θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, απηφλνκεο (split units)),ηα ζηφκηα, ηνπο πάζεο θχζεσο αλεκηζηήξεο, ηα ζπζηήκαηα απεπζείαο εθηφλσζεο (VRV, VRF), ηα
ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο, ξχζκηζεο θαη επηηήξεζεο, θαη ηα ζπζηήκαηα απαγσγήο ησλ καγεηξείσλ.


Σν ζχλνιν ησλ ςπγείσλ, παγνκεραλώλ θαη ςπθηηθώλ ζαιάκσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ λεθξνζαιάκνπ θαη ησλ κνιπζκαηηθώλ θαη ινηπώλ
απνβιήησλ) ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλψζεσλ ηεο νηθνδνκηθήο θαηαζθεπήο, ησλ ηειεησκάησλ, ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ ρψξσλ, ηεο
αληηκεηψπηζεο ζπκππθλψζεσλ, ησλ ζπξψλ, ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ παξαγσγήο ςχρνπο, ηνπο απηνκαηηζκνχο ιεηηνπξγίαο, δηαηήξεζεο
ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο θαη απεηθφληζεο ηεο εθηφο ησλ ζαιάκσλ θαζψο θαη ηεο ζήκαλζεο βιάβεο κε νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα εθηφο απηψλ.

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο φπσο αλαγξάθνληαη ζην
ζρεηηθφ βηβιίν πνπ ηεξείηαη ζην Ννζνθνκείν ή απνζηέιινληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε θαη αθνξνχλ ζηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αζθαιή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ ζχκβαζε πινπνηείηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
1.

Ο αλάδνρνο εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα ππνβάιεη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ ηα εμήο:
a.

Πιήξε θαη ιεπηνκεξή ηερληθή έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. ηελ έθζεζε ζα πεξηγξάθνληαη ηα
ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, θαη ε θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζα ηεθκεξηψλνληαη θαη ζα θνζηνινγνχληαη νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο.
Αθφκε ζα πξνηείλεη ηελ πξνκήζεηα θαη απνζήθεπζε θξίζηκσλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θξίζηκσλ ζπζηεκάησλ. Ζ ηερληθή απηή έθζεζε ζα ειεγρζεί απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα
απνηειέζεη ηελ αθεηεξία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα εγείξεη απαίηεζε γηα δπζιεηηνπξγία ή βιάβε πνπ
πξνυπήξρε εθφζνλ απηή δελ είρε πεξηιεθζεί ζηελ ηειηθή ηερληθή έθζεζε θαηάζηαζεο θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη ην νηνδήπνηε θφζηνο
απνθαηάζηαζεο.

b.

Πιήξεο ρξνλνδηάγξακκα ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα 1& 2 ηεο ζχκβαζεο θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο παξαπάλσ έθζεζεο.

c.

Τπνδείγκαηα εληύπσλ «ΓΔΛΣΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ» θαη «ΦΤΛΛΟ/ΒΔΒΑΗΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ» ψζηε λα ζπκθσλεζεί ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν κε ηελ
ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ.

d.

Σελ δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ κεληαίσλ ηερληθώλ εθζέζεσλ. ηηο εθζέζεηο απηέο ζα αλαθέξνληαη νη εθηειεζζείζεο ηαθηηθέο εξγαζίεο
ζπληήξεζεο, νη βιάβεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπο, νη έθηαθηεο θιήζεηο ζηηο νπνίεο αληαπνθξίζεθε ν αλάδνρνο
(ρξφλνη απφθξηζεο, αηηηνινγία θιήζεο, απνθαηάζηαζε πξνβιήκαηνο), ηα πξνβιήκαηα πνπ δελ έρνπλ επηιπζεί (πεξηγξαθή, αηηηνινγία κε
επίιπζεο, εθηηκψκελνο ρξφλνο άξζεο) θαη φ,ηη άιιν απαηηήζεη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη εθζέζεηο απηέο ζα ζπλνδεχνληαη απφ
ηα δειηία εξγαζηψλ, ηα θχιια/βεβαηψζεηο εξγαζηψλ, κεηξήζεηο θαη δνθηκέο πνπ ζα ηεθκεξηψλνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο
θαη ησλ επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. Ηδηαίηεξα επηζεκαίλεηαη ε αλαθνξά ζε ζπζηεκαηηθέο βιάβεο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα πεξηιεθζεί
ηεθκεξησκέλε θαη θνζηνινγεκέλε νξηζηηθή ιχζε. Ζ έγθξηζε ηεο κεληαίαο ηερληθήο έθζεζεο από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ
απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηεο αληίζηνηρεο ακνηβήο ζηνλ αλάδνρν.
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e.

2.

3.

Σελ δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο εηήζηαο αλαθνξάο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην: Σελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηα ζεκαληηθψηεξα ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη νη ιχζεηο πνπ πξνθξηζήθαλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηείηαη
λα αληηκεησπηζζνχλ άκεζα, ηηο απαηηήζεηο γηα εθηεηακέλεο εξγαζίεο, πξνηάζεηο γηα αλαβάζκηζε/βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζα
ζπλνδεχεηαη απφ ελεκεξσκέλα ηα ζηνηρεία θαη ζρέδηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα

Απφθξηζε ηνπ αλαδφρνπ:
a.

Ο αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηα νλφκαηα θαη ηα ηειέθσλα ησλ ππεπζχλσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κεραληθψλ, θαη
εξγνδεγψλ κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξεί λα επηθνηλσλεί ην Ννζνθνκείν θαζ’ φιν ην 24σξν.

b.

ε πεξίπησζε αζζελείαο ή απνπζίαο θάπνηνπ απφ ηνπο ππεπζχλνπο ή ηερλίηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζπληήξεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ν
Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπληήξεζεο.

c.

Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ

d.

Ο αλάδνρνο ζα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπ κε ηηο νπνίεο ζα επηθνηλσλεί ην Ννζνθνκείν.

e.

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί κε πξνζέιεπζε εηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ ζην Ννζνθνκείν εληφο 90 min απφ ηελ θιήζε κέζσ
ει. κελχκαηνο (email) ή ηειεθσληθήο επαθήο.

f.

Σφζν ε πξνζέιεπζε φζν θαη ε αλαρψξεζε ησλ ηερληθψλ ζα θαηαγξάθεηαη κε δηαδηθαζία πνπ ζα ππνδείμεη ην Ννζνθνκείν.

g.

Καηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ ν ηερληθφο ηνπ αλαδφρνπ ζα ζπκπιεξψζεη, ππνγξάςεη θαη επηδψζεη ζηνλ αξκφδην ηνπ Ννζνθνκείνπ έληππν «Γειηίν
Δξγαζηψλ». ε ζα πεξηγξάθεηαη ε βιάβε νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη νη ρξφλνη πξνζέιεπζεο θαη
αλαρψξεζεο.

h.

Δληφο 24 σξψλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ ηερληθνχ ν αλάδνρνο ππνβάιιεη έληππν «Φχιιν\ Βεβαίσζε Δξγαζηψλ» φπνπ πεξηγξάθνληαη ε βιάβε,
νη απαηηνχκελεο επηζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη. Σν έληππν παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα κέρξη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.

Δληφο 24σξσλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ην «Φχιιν/ Βεβαίσζε Δξγαζηψλ» φπνπ ζα
ηεθκεξηψλεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα πεξηγξάθνληαη νη έιεγρνη πνπ εθηειέζηεθαλ θαη ζα ππνβάιινληαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπο.

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζφλησλ ησλ Αλαδφρσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε απφιπηε αλάγθε αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζιεθηνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα λα επηηειεί πιήξσο θαη απξφζθνπηα ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη λα δηαθπιάζζεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ.
Σα δεηνχκελα πξνζφληα γηα ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, είλαη ηα
παξαθάησ:
1.Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.


Οη βεβαηψζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.

2.Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο θιήζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζ’ φιν ην 24σξν ζα ππνβιεζνχλ ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηελ
ζπγθξφηεζε ηεο νκάδνο ζπληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:


Τπεχζπλνο κεραληθφο έξγνπ Γηπι. Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο κε 12εηε εκπεηξία ζπληνληζηήο.



Τπεχζπλνο ηερληθφο ζπληήξεζεο Πηπρ. Μεραλνιφγνο ή Ζιεθηξνιφγνο κεραληθφο κε 8εηε εκπεηξία.



3 αδεηνχρνη ειεθηξνηερλίηεο Α εηδηθφηεηαο.



2 αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη εμεηδηθεπκέλνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ θαη ζπζηεκάησλ BMS.



3 αδεηνχρνη ηερλίηεο ςπθηηθνί.



2 αδεηνχρνη πδξαπιηθνί εμεηδηθεπκέλνη ζηα δίθηπα θιηκαηηζκνχ.



2 αδεηνχρνη πδξαπιηθνί εμεηδηθεπκέλνη ζηα πδξαπιηθά δίθηπα (πδξεπζε, απνρέηεπζε, φκβξηα).



Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζα
εμαζθαιίδεηαη κέζσ ζπκβάζεσο ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλε θαη αδεηνδνηεκέλε εηαηξία θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ
ηαηξηθψλ αεξίσλ κε πηζηνπνίεζε ISO 13485 πνπ ζα δηαζέηεη 2 ηνπιάρηζηνλ ηερληθνχο κε άδεηα ηερλίηε ηαηξηθψλ αεξίσλ. Μαδχ κε ηελ πξνζθνξά
ζα πξνζθνκηζζνχλ βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) δεκφζηα ή ηδησηηθά λνζειεπηηθά ηδξχκαηα.
Οη βεβαηψζεηο πξέπεη λα αθνξνχλ ζε ζπκβάζεηο ζπληήξεζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.
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3.Γηαζέηεη θαηάιιειν ρψξν θαη ηνλ απαξαίηεην ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κφληκν ή θνξεηφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Δηδηθά πξέπεη λα δηαζέηεη
πηζηνπνηεκέλε ζεξκνθάκεξα γηα ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ.


Θα πξνζθνκίζεη ηερληθά θπιιάδηα, ζηνηρεία ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο θαη ζηνηρεία θαηνρήο.

4.Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη νξγαλσκέλε νκάδα αλαγγειίαο βιαβψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί 24/7/365, κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ παξαθνινχζεζεο ηεο πληήξεζεο.

5.Ο αλάδνρνο ζα δηαζέηεη ελ ηζρχεη ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο επηζπλάπηνληαο ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά.


ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001 ή ISO 45001

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΔΡΓΟΓΟΣΖ
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή γλψζε ησλ επηηφπνπ πάζεο θχζεσο ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα ζε θάζε πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα επηθαιεζζεί πιάλε, κε πιήξε ελεκέξσζε ή άιιε αηηία γηα ηελ ζεκειίσζε έλζηαζεο θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ γηα ηηο αηηίεο απηέο,
παξαηηνχκελνο απφ ηψξα απφ θάζε ηέηνηα πξνζβνιή ηνπ θχξνπο ηνπ παξφληνο αιιά θαη απφ ηελ δηεθδίθεζε ηεο παξαθάησ ζπλνκνινγνχκελεο ακνηβήο ηνπ, εθ
φζνλ δελ ηεξήζεη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ επηθαινχκελνο πιάλε ή κε πιήξε ελεκέξσζε ή άιιε αηηία.
Όια ηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απαηηνχκελα εξγαιεία θαη φξγαλα ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν επί ηνπ ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε δε απνδεκίσζε ηεο θζνξάο
σο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο απηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπκθσλεζείζα ακνηβή. Σα φξγαλα ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη δηαθξηβσκέλα. Σα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά
ζα θαηαηεζνχλ καδχ κε ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο έθζεζεο ηνπ αξζξ.3 παξ.1.a.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπλερή θαη αλειιηπή έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ηνπ ππνζηαζκνχ Μ.Σ, απφ
Γηπισκαηνχρν Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, κέινο ηνπ ΣΔΔ, θάηνρν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα ππνγξάςεη επηζηνιή πξνο ηελ ΓΔΖ,
ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη νη εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ειέγρνληαη απφ απηφλ ζπλερψο θαη αλειιηπψο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ππεχζπλν Γηπι. Μεραληθφ σο Σερληθφ Αζθαιείαο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ. Ο
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν ηνλ εθάζηνηε δηνξηδφκελν θαηά ηα άλσ Γηπι. Μεραληθφ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν Μεραληθφ, πνπ λα δηαζέηεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, σο ππεχζπλν
γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ην Βηβιίν Διέγρνπ & πληήξεζεο Μέζσλ Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο, ζε φηη αθνξά ηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπληεξεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ (Μφληκν Τδξνδνηηθφ Ππξνζβεζηηθφ Γίθηπν, Απιφ Τδξνδνηηθφ Ππξνζβεζηηθφ
Γίθηπν, Φσηηζκφ Αζθαιείαο). Δπίζεο ππνρξενχηαη, αλά ηξίκελν, λα ειέγρεη ηνπο ηαζκνχο Δξγαιείσλ, θαηά πφζν ηα εξγαιεία βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (π.ρ. ιφγσ κε επάξθεηαο πιηθψλ ή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ αζχκθνξσλ πιηθψλ ή
ιφγσ πιηθψλ ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο) λα ζπκκνξθσζεί κε ην Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα αλαζέζεη άκεζα ππεξγνιαβηθά ζε άιιε
εηαηξεία ην αληηθείκελν πνπ αδπλαηεί λα εθηειέζεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ
απνθαηάζηαζε ζε άιιν ζπλεξγείν, κε δαπάλεο θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηβιέςεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ
απφ άιιν ζπλεξγείν θαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Δξγνδφηε.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξνθιεζνχλ δεκηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηηο
απνθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη πξνζσπηθφ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ππξνπξνζηαζίαο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ απφ εχθιεθηα πιηθά, λα απνζεθεχεη εχθιεθηεο θαη επηθίλδπλεο
νπζίεο ζε εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη γεληθά λα ιακβάλεη φια ηα λφκηκα αιιά θαη θαηά θνηλή πείξα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο.
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο .
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο),
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.

11.

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο
απνθαηάζηαζή ηεο.

12.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.

13.

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο
πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.

14.

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε κε
νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.

15.

Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο

16.

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
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17.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ Πξντζη. ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ζπκβαηηθψλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ.

18.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο - αζθάιεηαο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί. Σν Ννζνθνκείν νπδεκία
επζχλε θέξεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.

19.

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο καδί κε ηελ εηήζηα αλαθνξά λα παξαδψζεη ζηνλ Δξγνδφηε ηα
αθφινπζα:





Σα εηδηθά έληππα ειέγρνπ θαη Πξνγξάκκαηα πληήξεζεο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Σν κεηξψν Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ελεκεξσκέλν κε ηηο φπνηεο αιιαγέο ή αληηθαηαζηάζεηο επήιζαλ ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κεραλήκαηα κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο.
Δλεκεξσκέλα ηα ζρέδηα «σο θαηαζθεπάζζεη».

ΑΦΑΛΙΖ ΑΣΙΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηπρφλ αλαλέσζεο), λα δηαηεξεί, κε δηθά ηνπ έμνδα,
ζπκβφιαην αζθάιηζεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο πξνο Σξίηνπο αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Δξγνδόηε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο,
φπνπ σο ηξίηνη ζα ζεσξνχληαη νη αζζελείο, ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη επηζθέπηεο, νη ελ γέλεη ζπλεξγάηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ σο θαη
θάζε ηξίηνο ή πξάγκα πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί, απφ πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ππαιιήισλ ή/θαη εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα είλαη
εγλσζκέλνπ θχξνπο, ιεηηνπξγνχζα επηηπρψο ζηελ Διιάδα αζθαιηζηηθή θαη νη φξνη αζθάιηζεο ζα ειεγρζνχλ απφ ην Ννζνθνκείν.
Σν ζπκβφιαην ζα αζθαιίδεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο αθφινπζνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο:




Απαηηήζεηο ηξίησλ ζπλεπεία Φσηηάο, Έθξεμεο, Βξαρπθπθιψκαηνο, Γηαξξνήο παληφο ηχπνπ θαη ιεηηνπξγίαο σιελψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απνρεηεχζεσλ, ζπζηεκάησλ άληιεζεο, ππξφζβεζεο, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπληεξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν.
Απαηηήζεηο ζπλεπεία θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο ή παξαιαβήο αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο.
Απαηηήζεηο απφ ιεηηνπξγία, ρξήζε γεξαλψλ θαη ελ γέλεη αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ.

Σν Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα θαιχπηεη θαη’ ειάρηζην:
Α) Αζηηθή Δπζχλε πξνο Σξίηνπο, κε φξην αζθάιηζεο 150.000€ αλά ζπκβάλ.
Β) Αζηηθή Δπζχλε εγθαηαζηάζεσλ θαη πξαγκάησλ, κε φξην αζθάιηζεο 100.000€ αλά ζπκβάλ
Γ) Δξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε, κε ειάρηζην φξην αζθάιηζεο 80.000€ αλά ζπκβάλ
Γ) Σελ πέξαλ ηνπ ΗΚΑ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Αζηηθνχ Κψδηθα.
ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΖΣΡΔ
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε
είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη
δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα
ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη πιήξσο εθηειεζηεί.
ηνλ αλάδνρν ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο εμήο πνηληθέο ξήηξεο:


Γηα θάζε ψξα θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο κεηά απφ θιήζε πνζφ ίζν κε ην 5% ηνπ 1/12 ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ.



Γηα παξάιεηςε εθηέιεζεο εξγαζίαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα πέξαλ ησλ 7 εκεξψλ πνζφ ίζν κε ην 5% η νπ 1/12
ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα θάζε κηα θαζπζηεξεκέλε εξγαζία.



Γηα κε παξάδνζε ηεο εηήζηαο ηερληθήο έθζεζεο είηε θάπνηνπ ζηνηρείνπ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην αξζξ. 11 παξ. 19 πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο
ζπλνιηθήο ακνηβήο.

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην
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13. ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ
Πεξηγξαθή

Σύπνο Δμνπιηζκνύ

Πνζόηεηα

ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΖΠΣΙΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ *
Δμνπιηζκόο

Δλέξγεηα πληήξεζεο

1/2ΜHNA

1 ΜHNA

3 ΜHNΔ

6ΜΖΝΔ

12ΜΖΝΔ

Α. Γίθηπν σιελώζεσλ
Τδξεπζεο
1.

2.

3.

σιελώζεηο
α) Έιεγρνο δηαξξνψλ

X

β) Διεγρνο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ
ρεηξνθίλεησλ βαιβίδσλ

Υ

γ) Έιεγρνο θαη δνθηκή εμαεξηζηηθψλ

Υ

δ) Έιεγρνο αλαξηήζεσλ θαη ζηεξίμεσλ

Υ

ε) Έιεγρνο κνλψζεσλ

Υ

Γνρεία Γηαζηνιήο
α) Διεγρνο ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ ξπζκίζεσο
θαη ειέγρνπ

X

β) Διεγρνο δηαξξνψλ

X

γ) Έιεγρνο πίεζεο

Υ

Βαιβίδεο
α) Έιεγρνο δηαξξνψλ θαη ιεηηνπξγίαο

4.

X

Σξνθνδόηεζε Μεραλεκάησλ (
πγξαληήξσλ ΚΚΜ, θιπ)
α) Έιεγρνο δηαξξνψλ

X

β) Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο, αλ απαηηείηαη,
θίιηξσλ (φπνπ ππάξρνπλ)

Υ

γ) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε
βιαβσλ ρεηξνθίλεησλ θαη ειεθηξνθίλεησλ
βαιβίδσλ έιεγρνπ

Β. Γίθηπν σιελώζεσλ
Απνρέηεπζεο

Υ

α) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο, δηαξξνψλ
θαη παξνρεηεπηηθφηεηαο δηθηχνπ

Υ

β) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο, δηαξξνψλ θαη
θαζαξηφηεηαο ζηθσληψλ εηδψλ πγεηηλήο,
δαπέδνπ θαη δηθηχνπ θεληξηθήο απνρέηεπζεο

Υ

γ) Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο, αλ απαηηείηαη,
θξεαηίσλ δηθηχνπ

Υ

δ) Έιεγρνο εμαεξηζηηθψλ δηθηχνπ
ε) Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο θξεαηίσλ
ππνγείσλ ρψξσλ

Υ
Υ

Υ

Υ

Γ. Γίθηπν Οκβξίσλ
α) Έιεγρνο θαιήο παξνρεηεπηηθφηεηαο
δηθηχνπ

Υ
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β) Καζαξηζκνί ζηξαγγηζηήξσλ, εζραξψλ
θαη θξεαηίσλ

Γ. Δγθαηαζηάζεηο Τγηεηλήο WC

α) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαξξνψλ
θξνπλψλ θαη αλακηθηήξσλ λεξνχ

Υ

β) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαξξνψλ
βαιβίδσλ πιχζεο ιεθαλψλ θαη BOHUM

Υ

γ) Έιεγρνο θζνξψλ εηδψλ πγηεηλήο
δ) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο βαλψλ
ηνπηθψλ ζπιιεθηψλ θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ
ρξήζεο

E. Δγθαηαζηάζεηο
Mαγεηξείσλ

α) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαξξνψλ
θξνπλψλ θαη αλακηθηήξσλ λεξνχ
β) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαξξνψλ
βαιβίδσλ
γ) Έιεγρνο θζνξψλ λεξνρπηψλ
δ) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο βαλψλ
ηνπηθψλ ζπιιεθηψλ θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ
ρξήζεο

η. Τδξαπιηθέο
Δγθαηαζηάζεηο Νηπηήξσλ Γξαθεία, απνζήθεο θ.α.

Ε. Δγθαηαζηάζεηο
Πεξηβάιινληνο ρώξνπ

Υ

α) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαξξνψλ
θξνπλψλ θαη αλακηθηήξσλ λεξνχ
β) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαξξνψλ
βαιβίδσλ
γ) Έιεγρνο θζνξψλ εηδψλ πγηεηλήο
δ) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο βαλψλ
ηνπηθψλ ζπιιεθηψλ θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ
ρξήζεο

Υ
Υ

Υ
Υ
Υ
Υ

Υ
Υ
Υ
Υ

α) Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαξξνψλ
θξνπλψλ

Υ

β) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο βαιβίδσλ

Υ

γ) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο αληιηψλ

Υ

ΜΔΡΟ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Κξηηήξην αλάζεζεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε κφλν ηελ ηηκή.
Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο απφ νηθνλνκηθή άπνςε κε βάζε ηελ ηηκή αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο
θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο.
ΖΜΔΙΧΖ:
1.Σν παξόλ ΣΔΤΓ ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξνληαο είλαη λνκηθό πξόζσπν ππνγξάθεηαη από ηνλ θαηά πεξίπησζε εθπξόζσπν, γηα ην ζύλνιν ησλ
θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ, Γηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζώπεζεο , ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ
ζε απηόλ
2. Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
3. Δπεμεξγάζηκε κνξθή ηεο δήισζεο ΣΔΤΓ, βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ , www.elpis.gr
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ι – ΣΔΤΓ γηα ηνλ παξόληα δηαγσληζκό.
ΣΤΠΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (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
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Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΓΝΑ «Ζ ΔΛΠΗ»
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221890
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΓΖΜΖΣΑΝΑ 7 /ΑΘΖΝΑ/ 11522
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Δ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΚΖ – Μ. ΗΣΑΡΗΓΟΤ
- Σειέθσλν: 213 2039 136
- Ζι. Σαρπδξνκείν ekalampaliki@elpis.gr
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) www.elpis. gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- πλνπηηθφο δηαγσληζκφο ζπληήξεζεο – επηζθεπήο ησλ Τδξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ νιφθιεξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
-CPV 45332000-3
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ 99221890
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο.
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 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 αξκφδηνηii :
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
[……]
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνv:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε:
[ ] Ναη [] Όρη

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

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

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

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

α) [……]
β) [……]
γ) [……]
Απάληεζε:
[ ]

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:
[……]
Ζι. 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 ΦΟΡΔΧΝvii
Σηήξημε:

Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ []Ναη []Όρη
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 ΤΕΥΔ 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.
Επηζεκαίλεηαη 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.
Εθόζνλ 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.
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε []Ναη []Όρη
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 θαηαδίθεοviii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·

δσξνδνθίαx,xi·

απάηεxii·

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεοxiii·

λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv·

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:
Απάληεζε:

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

[] Ναη [] Όρη

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
20 από 37

ΑΔΑ: 6ΣΗΗ46904Ν-Γ2Β

21PROC009044706 2021-08-06
Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1
έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

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

α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-ά)
ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] 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 όζνλ αθνξά [] Ναη [] Όρη
ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη
ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii

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

ΔΙΦΟΡΔ
ΑΦΑΛΙΖ

α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

ΚΟΙΝΧΝΙΚΖ

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv
[……][……][……]

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή Απάληεζε:
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο [] Ναη [] Όρη
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv;
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 θαηαζηάζεηοxxvi :
[] Ναη [] Όρη
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
-[.......................]

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
21 από 37

ΑΔΑ: 6ΣΗΗ46904Ν-Γ2Β

21PROC009044706 2021-08-06
-[.......................]

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

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

(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
[…...........]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix,
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
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 ζχκβαζεοxxx;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxxi
θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
[.........…]
[] 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. 3310/2005xxxii:
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

θνξέαο δειψλεη φηη:
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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
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή […]
εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
Εάλ 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 [] Ναη [] Όρη
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη
εγθαηάζηαζήο ηνπ
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(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 γηα ηνλ αξηζκφ έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
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 πξόζθιεζε ή ζηα (αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiv:
[……],[……][…]λφκηζκα
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

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

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

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Εάλ 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

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

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]
(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη
yxxxvii -θαη ε αληίζηνηρε αμία)
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]
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ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ 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):
[……][……][……]

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Απάληεζε:
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
δηαθήξπμε):
[…]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ Έξγα: [……]
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ππεξεζηώλ:
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο δηαθήξπμε):
αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή […...........]
έρεη παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
Πεξηγξαθή
πνζά
εκεξνκελίεο
παξαιήπηεο
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό [……..........................]
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
[……]
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη [……]
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα [....……]
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα
πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν
ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, [] Ναη [] Όρη
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 θνξέα θαη ν Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:
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
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……]
[....……]
[] Ναη [] Όρη

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
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αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε
πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ
λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ 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 δηαρείξηζεο
Απάληεζε:
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ [] Ναη [] Όρη
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:
Εάλ 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:
Εάλ 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 [] Όρηxlv
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ
ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi
Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι,
ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
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Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή [……]
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ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
1

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

1
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.
1

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

1

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

1

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

1
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 ΦΙΙ 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.”
1
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.
1
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).
1

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

1
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 Ηνπιίνπ 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 Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
1
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
1
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 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.
1
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”.
1
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.".
1
Ζ 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 )
1

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

1

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

1

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

1
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)
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1
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα
θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
1
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).
1
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
1

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

1
Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην
άξζξν 18 παξ. 2 .
1

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

1

Άξζξν 73 παξ. 5.

1

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

1

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

1

Πξβι άξζξν 48.

1

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

1
παξ. 10.

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

1
Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε
άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
1

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

1

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

1

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

1

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

1

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.

1

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.

1
Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή
ππεξεζίεο.
1
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.
1
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.
1
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 ΗΗ,
ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
1

Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.

1

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

1

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

1

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ Νο …………… για την προμήθεια …………………………………………………..
28 από 37

ΑΔΑ: 6ΣΗΗ46904Ν-Γ2Β

21PROC009044706 2021-08-06

1
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.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II. - ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΖΣΙΚΖ ΔΠΙΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία
Σξάπεδαο:______________________________________________________
Καηάζηεκα:______________________________________________
(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________
Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________
Πξνο
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ, ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ………….. ΔΤΡΧ
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [Σε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο
: ηεο Εηαηξίαο …………… Οδόο …………. Αξηζκόο….Τ.Κ. ……] ή
[ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Εηαηξηώλ
α) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… νδόο ……………… αξηζκόο ………………. Τ.Κ. …………..
κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία από απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξν ππόρξεσλ κεηαμύ ηνπο εθ ηεο ηδηόηεηάο ηνπο σο
κειώλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο],
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο κε αληηθείκελν
«…………….»ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή
έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ
θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Α/Α

ΔΙΓΟ
ΤΠΖΡΔΙΑ


ΠΔΡΙΓΑΡΦΖ
ΤΠΖΡΔΙΑ /
ΔΙΓΟΤ
/ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚ
ΟΤ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΙΜΖ ΔΣΖΙΑ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΖ
ΑΞΙΑ
ΔΣΖΙΑ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΔΛΙΚΖ
ΣΙΜΖ
ΔΣΖΙΑ ΜΔ
ΦΠΑ

ΣΙΜΖ
3ΜΖΝΖ
ΠΑΡΑΣΑ
Ζ ΥΧΡΙ
ΦΠΑ

ΣΙΜΖ
3ΜΖΝΖ
ΠΑΡΑΣΑ
Ζ
ΜΔ
ΦΠΑ

**Να είλαη ζε κνξθή excel ην ειεθηξνληθό αξρείν ηεο πξνζθνξάο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΖ
ΤΜΒΑΖ ππ’ αξηζκ. …….
ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»ΚΑΙ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΓΙΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΧΝ « ……… »
Μέζα από ηελ Γηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, κόλν βάζεη
ηηκήο
πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ……………… € πιένλ ΦΠΑ = …………………. €
ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ .........…………….. ηνπ έηνπο …………., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη
Αθελόο
Σν ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΗ» πνπ εδξεχεη ζηνπο Ακπεινθήπνπο, ζηελ Οδφ ΓΖΜΖΣΑΝΑ 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»
θαη αθεηέξνπ
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα …………………….. *, έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ................., ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ............
θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν …………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην …………………………………… θαη ε νπνία ζην εμήο ζα
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,
Λακβάλνληαο ππόςε :
1) Σελ ππ. αξηζ. ……….. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηε εηήζηα ……………….».
2) Σελ ππ΄ αξηζκ. ………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.
3) Σελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ
Αλάδνρν.
πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, e mail θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε
δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ.
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Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ
Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο σο άλσ ζπληήξεζεο - επηζθεπήο.
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ.
Αληηθείκελν: Ζ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε χκβαζε.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.
Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα.
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο (ΔΠΠ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΖΝΧΝ «Ζ ΔΛΠΙ»
Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ
νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο
εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Πξνζθνξά: ε ππ΄ αξηζκ. …………………….. πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή
ζπκπιεξσζεί.
πκβαηηθά ηεύρε : Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη
πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε χκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
πκβαηηθό ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπληήξεζεο - επηζθεπήο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ
Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο
ζπληήξεζεο - επηζθεπήο «…..……………………..». Ζ ζπληήξεζε - επηζθεπή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
φξνπο ηεο απφ …………………….. δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. .. ................. απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
πγθεθξηκέλα ε ζχκβαζε πεξηιακβάλεη
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ΑΡΘΡΟ 3 ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δψδεθα κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο , κε δηθαίσκα ηξίκελεο κνλνκεξνχο παξάηαζεο.
Ζκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε ……/……./……. Καη ιήμε ε ……./………/…………
Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα
παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο
πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ
ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή
άιισο απφ ηελ ππεξεζία ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ αλσηέξσ ππεξεζία εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 132 Ν 4412/2016.
Ο Αλάδνρνο ηεξεί εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ
θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο . Σν εκεξνιφγην πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο
ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ απνηεινχλ ζηνηρεηφ γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο.
ΆΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΖΣΡΔ
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε
είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε
ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη
δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα
ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη πιήξσο εθηειεζηεί.
ηνλ αλάδνρν ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα επηβάιεη επηπιένλ θαη ηηο εμήο πνηληθέο ξήηξεο:


Γηα θάζε ψξα θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο κεηά απφ θιήζε πνζφ ίζν κε ην 5% ηνπ 1/12 ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ηνπ.



Γηα παξάιεηςε εθηέιεζεο εξγαζίαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα πέξαλ ησλ 7 εκεξψλ πνζφ ίζν κε ην 5% η νπ 1/12
ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα θάζε κηα θαζπζηεξεκέλε εξγαζία.



Γηα κε παξάδνζε ηεο εηήζηαο ηερληθήο έθζεζεο είηε θάπνηνπ ζηνηρείνπ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην αξζξ. 11 παξ. 19 πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο
ζπλνιηθήο ακνηβήο.

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
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Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα ηνλ θεξχμεη έθπησην.
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη
πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο
παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο
αλάγθεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε
παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο
δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ
παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ,
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ
επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιή θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
ΆΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΡΡΙΦΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΖ
ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ
αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ
απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά
ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, ν δε πάξνρνο ησλ ππεξεζηψλ ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή
δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΜΟΙΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……………………………..πιένλ Φ.Π.Α. γηα εηήζηα δαπάλε θαη
……………………………………………., πιένλ Φ.Π.Α. 24 % ………………….. ( …………… €) γηα δαπάλε ηξίκελεο παξάηαζεο.
πλνιηθή δαπάλε δηαγσληζκνχ γηα 12 κήλεο ………….. €. θαη ζπλνιηθή δαπάλε γηα 3κελε παξάηαζε …………….. € ήηνη ………… € ζπλνιηθή δαπάλε ……………….
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.
Ο Αλάδνρνο 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 ηξίησλ.
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ην πιάλν ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο θαη κε ηκεκαηηθή
εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ αλαινγεί ζην εθάζηνηε παξαδνζέλ ηκήκα κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ηκήκαηνο απηνχ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πξνβιέπεηαη απφ ηα έγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ.
Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ 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 ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο
αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσ καηηθήο ζχκβαζεο.
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 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 θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπ ιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζην αληίζηνηρν πνζνζηφ Τπέξ ΟΓΑ.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο:
α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ.
β)Σηκνιφγην ηνπ 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 ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή δελ δηθαηνχηαη ν Αλάδνρνο ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ. ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε
αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΦΑΛΙΖ ΑΣΙΚΖ ΔΤΘΤΝΖ
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαζηήκαηνο ηπρφλ αλαλέσζεο), λα δηαηεξεί, κε δηθά ηνπ έμνδα,
ζπκβφιαην αζθάιηζεο Γεληθήο Αζηηθήο Δπζύλεο πξνο Σξίηνπο αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαζέζεη ζηνλ Δξγνδόηε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο,
φπνπ σο ηξίηνη ζα ζεσξνχληαη νη αζζελείο, ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη επηζθέπηεο, νη ελ γέλεη ζπλεξγάηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ σο θαη
θάζε ηξίηνο ή πξάγκα πνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί, απφ πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ππαιιήισλ ή/θαη εθπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα είλαη
εγλσζκέλνπ θχξνπο, ιεηηνπξγνχζα επηηπρψο ζηελ Διιάδα αζθαιηζηηθή θαη νη φξνη αζθάιηζεο ζα ειεγρζνχλ απφ ην Ννζνθνκείν.
Σν ζπκβφιαην ζα αζθαιίδεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο αθφινπζνπο αζθαιηζηηθνχο θηλδχλνπο:




Απαηηήζεηο ηξίησλ ζπλεπεία Φσηηάο, Έθξεμεο, Βξαρπθπθιψκαηνο, Γηαξξνήο παληφο ηχπνπ θαη ιεηηνπξγίαο σιελψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
απνρεηεχζεσλ, ζπζηεκάησλ άληιεζεο, ππξφζβεζεο, εθφζνλ πξνέξρνληαη απφ εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπληεξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν.
Απαηηήζεηο ζπλεπεία θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο ή παξαιαβήο αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο.
Απαηηήζεηο απφ ιεηηνπξγία, ρξήζε γεξαλψλ θαη ελ γέλεη αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ.

Σν Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα θαιχπηεη θαη’ ειάρηζην:
Α) Αζηηθή Δπζχλε πξνο Σξίηνπο, κε φξην αζθάιηζεο 150.000€ αλά ζπκβάλ.
Β) Αζηηθή Δπζχλε εγθαηαζηάζεσλ θαη πξαγκάησλ, κε φξην αζθάιηζεο 100.000€ αλά ζπκβάλ
Γ) Δξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε, κε ειάρηζην φξην αζθάιηζεο 80.000€ αλά ζπκβάλ
Γ) Σελ πέξαλ ηνπ ΗΚΑ επζχλε ηνπ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 657, 658 θαη 932 ηνπ ηζρχνληνο Αζηηθνχ Κψδηθα.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ …………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ……………..
ΣΡΑΠΔΕΑ, πνζνχ …………………….. επξψ (………………. €) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο),
ηζρχνο κέρξη ……………………………, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο, χζηεξα απφ ηελ
έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4281/2014
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ
Πξνκεζεπηή Αλάδνρν πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα
επηθείκελε θαηάπησζε.
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα έρεη πιήξε θαη ιεπηνκεξή γλψζε ησλ επηηφπνπ πάζεο θχζεσο ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα ζε θάζε πεξίπησζε
δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί πιάλε, κε πιήξε ελεκέξσζε ή άιιε αηηία γηα ηελ ζεκειίσζε έλζηαζεο θαηά ηνπ θχξνπο ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ γηα ηηο
αηηίεο απηέο, παξαηηνχκελνο απφ ηψξα απφ θάζε ηέηνηα πξνζβνιή ηνπ θχξνπο ηνπ παξφληνο αιιά θαη απφ ηελ δηεθδίθεζε ηεο παξαθάησ
ζπλνκνινγνχκελεο ακνηβήο ηνπ, εθ φζνλ δελ ηεξήζεη ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ επηθαινχκελνο πιάλε ή κε πιήξε ελεκέξσζε ή άιιε αηηία.
2
Όια ηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απαηηνχκελα εξγαιεία θαη φξγαλα ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν επί ηνπ ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε δε απνδεκίσζε ηεο
θζνξάο σο θαη ηα έμνδα κεηαθνξάο απηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπκθσλεζείζα ακνηβή. Σα φξγαλα ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη δηαθξηβσκέλα. Σα ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά ζα θαηαηεζνχλ καδχ κε ηελ ππνβνιή ηεο ηερληθήο έθζεζεο ηνπ αξζξ.3 παξ.1.a.
3
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ ζπλερή θαη αλειιηπή έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη ηνπ ππνζηαζκνχ Μ.Σ, απφ
Γηπισκαηνχρν Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ, κέινο ηνπ ΣΔΔ, θάηνρν ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα ππνγξάςεη επηζηνιή πξνο ηελ
ΓΔΖ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη νη εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ειέγρνληαη απφ απηφλ ζπλερψο θαη αλειιηπψο, ζχκθσλα κε ηνλ
λφκν. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα νξίζεη ππεχζπλν Γηπι. Μεραληθφ σο Σερληθφ Αζθαιείαο γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο
ζπκθσλεηηθνχ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην Ννζνθνκείν ηνλ εθάζηνηε δηνξηδφκελν θαηά ηα άλσ Γηπι. Μεραληθφ.
4
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νξίζεη ππεχζπλν Μεραληθφ, πνπ λα δηαζέηεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, σο
ππεχζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θπζηθνχ αεξίνπ.
5
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ην Βηβιίν Διέγρνπ & πληήξεζεο Μέζσλ Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο, ζε φηη αθνξά ηηο
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζπληεξεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ (Μφληκν Τδξνδνηηθφ Ππξνζβεζηηθφ Γίθηπν, Απιφ Τδξνδνηηθφ
Ππξνζβεζηηθφ Γίθηπν, Φσηηζκφ Αζθαιείαο). Δπίζεο ππνρξενχηαη, αλά ηξίκελν, λα ειέγρεη ηνπο ηαζκνχο Δξγαιείσλ, θαηά πφζν ηα εξγαιεία βξίζθνληαη
ζηε ζέζε ηνπο.
6
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ κπνξέζεη, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (π.ρ. ιφγσ κε επάξθεηαο πιηθψλ ή εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ αζχκθνξσλ
πιηθψλ ή ιφγσ πιηθψλ ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο) λα ζπκκνξθσζεί κε ην Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, νθείιεη λα αλαζέζεη άκεζα
ππεξγνιαβηθά ζε άιιε εηαηξεία ην αληηθείκελν πνπ αδπλαηεί λα εθηειέζεη, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα αλαζέζεη ηελ απνθαηάζηαζε ζε άιιν ζπλεξγείν, κε δαπάλεο θαη έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
επηβιέςεη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ απφ άιιν ζπλεξγείν θαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Δξγνδφηε.
7
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πξνθιεζνχλ δεκηέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηηο
απνθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη πξνζσπηθφ.
8
Γηα ηνπο ζθνπνχο ππξνπξνζηαζίαο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεη ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ απφ εχθιεθηα πιηθά, λα απνζεθεχεη εχθιεθηεο θαη
επηθίλδπλεο νπζίεο ζε εηδηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο θαη γεληθά λα ιακβάλεη φια ηα λφκηκα αιιά θαη θαηά θνηλή πείξα ελδεδεηγκέλα κέηξα αζθαιείαο.
9
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο .
10 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο),
παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
11

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ
πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.

12

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.

13

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο
πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
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Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε ζρέζε
κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.

15

Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην
ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο

16

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.

17

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ Πξντζη. ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο γηα ην ρξνλνδηάγξακκα ζπκβαηηθψλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ.

18

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παίξλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο - αζθάιεηαο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί. Σν Ννζνθνκείν
νπδεκία επζχλε θέξεη ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.

19

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ απηφο είλαη ππνρξεσκέλνο καδύ κε ηελ εηήζηα αλαθνξά λα παξαδψζεη ζηνλ
Δξγνδφηε ηα αθφινπζα:

20
21
22
23

Σα εηδηθά έληππα ειέγρνπ θαη Πξνγξάκκαηα πληήξεζεο, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Σν κεηξψν Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ελεκεξσκέλν κε ηηο φπνηεο αιιαγέο ή αληηθαηαζηάζεηο επήιζαλ ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα κεραλήκαηα κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο.
Δλεκεξσκέλα ηα ζρέδηα «σο θαηεζθεπάζζεη».

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΖΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΖ ΙΓΙΟΚΣΖΙΑ
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη
ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ.
Δηδηθφηεξα:
Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη δηαζθαιίδεη
φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ο Αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο.
ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα
εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο. Χο εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ππεξεζία, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ
δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά
πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή
πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο
κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ
εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί,
δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα
θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα
απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ ηεο παξ. 3 ηνπάξζξνπ203ηνπΝ4412/2016:
αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη
ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία
κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα
ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ
αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ.
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ
απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν κέρξη
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε
απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά
αλσηέξαο βίαο.
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Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα
γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ
αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΑΣΟΛΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο. ηε
πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην κέξνο ηεο χκβαζεο πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα
επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα
ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 132 θαη 201
(γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ νξγάλνπ) ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡO 16. ΔΚΥΧΡΖΖ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΖ ΤΜΒΑΖ
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. Καη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο
ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4270/2014.
ΑΡΘΡΟ 17. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) Οη ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ
θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε.
β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ.
γ) Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε
ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 18. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Οη ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ Γηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2014, ε απφ …………………….. δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε απφ …………………….. θαηαηεζείζα
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:
α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε
β) Οη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο
γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ
Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ’
φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν
θ.………………………., θάηνηθνο ………………., ΣΚ …………….. ηει: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………
Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ήηνη κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθά
κέζα.
ΑΡΘΡΟ 19. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Ο Αλάδνρνο ηεο Τπεξεζίαο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ.
Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ
δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ
επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
Δηδηθά θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203 (θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 218 (πνηληθέο ξήηξεο
γηα ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) θαη 220 (απφξξηςε παξαδνηένπ -αληηθαηάζηαζε) ηνπ Ν. 4412/2016 κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη
νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο
απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ
θαη ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
Σε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε ζε πέληε πξσηόηππα. Τέζζεξα έιαβε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα ν Αλάδνρνο
Ζ Πξντζη. Σκ. Οηθνλνκηθνχ
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ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

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

iii Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο
20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
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.
iv

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

v

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

vi

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

vii Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά
πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί
θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.”
viii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ix Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
x

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

xi Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 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 Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
xii Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο
27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
xiii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο
22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο-πιαίζην.
xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
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xvi Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xix

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xx Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε
κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα
θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xxii ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε
ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο
xxiv Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xxv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην
άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi . Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvii Άξζξν 73 παξ. 5.
xxviii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxx Πξβι άξζξν 48.
xxxi Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxii 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.
xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε
άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
xxxiv Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxv Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvi Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxxvii Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
xxxviii

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.

xxxix Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xl Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή
ππεξεζίεο.
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xli 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.
xlii 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.
xliii 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 ΗΗ,
ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xliv Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.
xlv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xlvii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xlviii 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.
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