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ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΡΝ Ξ’ ΑΟ. 53/20 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ
ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΡΖΠΗΑ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΚΝΛΑΓΥΛ
ΆΛΥΘΔΛ ΘΙΗΛΖΠ ΑΠΘΔΛΥΛ (ΘΝΛΠΝΙΔΠ) ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΙΖΠΖΠ
ΛΝΠΖΙΔΡΥΛ (ΔΛΓΝΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ) ΘΙΗΛΗΘΥΛ & ΚΝΛΑΓΥΛ ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ, ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 14.500,00€ (ΞΙΔΝΛ
ΡΝ ΦΞΑ ), ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ
ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ (Σαμηλόηεπη
Ριμή).
Δίδνο δηαγσληζκνχ

Θξηηήξην Θαηαθχξσζεο

Σξφλνο ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ
ηζηνζειίδεο ΘΖΚΓΖΠ –ΓΗΑΓΔΗΑΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
(www.gna-gennimatas.gr)

Ππλνπηηθφο Γηαγσληζκφο
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά
(Σακειφηεξε Ρηκή)
24/7/2020
ώπα 13:00 πμ.

14/7/2020

ΓΛΑ «Γ. Γελλεκαηάο»
Ρφπνο Γηελέξγεηαο

Ξεξηγξαθή Θαηεγνξίαο

Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε

Ραρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κεζνγείσλ
154, Αζήλα Ρ.Θ. 11527
«Δηήζηα ζπληήξεζε κνλάδσλ άλσζελ
θιίλεο αζζελψλ (θνλζφιεο) θαη
ζπζηεκάησλ θιήζεο λνζειεπηψλ
(ελδνεπηθνηλσλία) Θιηληθψλ &
Κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ» κε
(CPV:50800000-3)
14.500,00€ (πιένλ ηνπ ΦΞΑ) ήηνη
17.980,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΞΑ)
1

ΑΔΑ: ΩΣΜ64690ΩΝ-Ζ0Ψ

Πημείυζη: Νη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο γηα ην ρξφλν θαη ην
ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.

Έσονηαρ ςπότη:
1. Ρν Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α’/8.8.2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ,
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
2. Ρν Λ.3329/2005 (ΦΔΘ 81/Α/4-04-2005), «Ξεξηθεξεηαθή Ππγθξφηεζε ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, §1α ηνπ Λ.
3527/2007.
3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5, παξάγξαθνο 7Α θαη 15, παξάγξαθνο 2 ηνπ
Λ.2889/2001, «Βειηίσζε θαη
Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο
γείαο & άιιεο δηαηάμεηο».
4. Ρν Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 212/η. Α’) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
5. Ρν Λ.3918/11 (ΦΔΘ 31/η. Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
Λ. 4412/2016.
6. Ρν Λ. 4254/2014 (ΦΔΘ 85/η. Α΄/2014) «Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Λ. 4046/2012 θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
7. Tν αξζ. 4 ηνπ Λ. 4542/2018, ζηελ παξάγξαθν Β ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη:

«Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ
πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε
αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ
Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο.»

8. Tελ ππ’. αξηζ. πξση. 57/18-12-2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ
ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:ΤΔΕ04690ΥΛ-Γ06) κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε ν ππνβαιφκελνο πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 38.293.242,05 € πιένλ ΦΞΑ, ήηνη 46.094.914,98 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ, ν νπνίνο αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο αξκνδηφηεηαο
ηνπ Λνζνθνκείνπ καο, σο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ην επφκελν έηνο. Πηνλ ελ
ιφγσ πίλαθα έρεη εληαρζεί ε «Δηήζηα Ξξνιεπηηθή θαη Δπαλνξζσηηθή

Ππληήξεζε κνλάδσλ άλσζελ θιίλεο αζζελνχο (θνλζφιεο) θαη ζπζηεκάησλ
θιήζεο αδειθήο (ελδνεπηθνηλσλία) θιηληθψλ & κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ» κε
(CPV:50800000-3) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 14.500,00€ πιένλ ΦΞΑ, ήηνη
17.980,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ.
9. Ρελ ππ’. αξηζ. πξση. 2/25-2-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ ηνπ
Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:64Ο74690ΥΛ-3ΗΖ) κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε «Ζ παξάηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ κε ηηο ππ΄αξηζκ. 57/18-12-2018

(ζέκα 26ν) θαη 18/17-4-2019 (ζέκα ΔΖΓ 1ν) απνθάζεηο Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ
πξνεγνχκελνπ Ξίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ν νπνίνο αθνξά ζηηο ζπκβάζεηο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, σο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ηελ πξνκήζεηα
εηδψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην έηνο 2019, έσο ηνπιάρηζηνλ ηελ
θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ λένπ Ξίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ ζπκβάζεσλ
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αξκνδηφηεηαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, σο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ηελ πξνκήζεηα
εηδψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην έηνο 2020».
10.Tν ππ’. αξηζ. πξση.33092/12-11-2019 αίηεκα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
11.Ρελ ππ’. αξηζ πξση. 34333/22-11-2019 (ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ) απφθαζε ηεο
Αλαπιεξψηξηαο Γηνηθήηξηαο ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε
ΑΓΑ:ΥΑΗ14690ΥΛ-ΟΤΟ) κε ηελ νπνία νξίζηεθε επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε κνλάδσλ άλσζελ θιίλεο αζζελψλ
(θνλζφιεο) θαη ζπζηεκάησλ θιήζεο λνζειεπηψλ (ελδνεπηθνηλσλία) Θιηληθψλ
& Κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
12.Ρν αξ. 34522/25-11-2019 πξαθηηθφ ηεο νξηζζείζαο επηηξνπήο ζχληαμεο
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
13.Tελ ππ’. αξηζ. 10ε/14-5-2020/ζ.14ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ
ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:943Β4690ΥΛ-ΥΗ9) κε ηελ
νπνία εγθξίζεθαλ:
1) Ζ ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Δηήζηα ζπληήξεζε
κνλάδσλ άλσζελ θιίλεο αζζελψλ (θνλζφιεο) θαη ζπζηεκάησλ θιήζεο
λνζειεπηψλ (ελδνεπηθνηλσλία) θιηληθψλ θαη κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ».
2) Ρν ππ΄αξηζκ. 34522/25-11-2019 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε κνλάδσλ άλσζελ θιίλεο αζζελψλ (θνλζφιεο)
θαη ζπζηεκάησλ θιήζεο λνζειεπηψλ (ελδνεπηθνηλσλία) θιηληθψλ θαη
κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ νξηζζείζα αξκφδηα
επηηξνπή.
3) Ζ δηελέξγεηα Ππλνπηηθνχ Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Δηήζηα
ζπληήξεζε κνλάδσλ άλσζελ θιίλεο αζζελψλ (θνλζφιεο) θαη ζπζηεκάησλ
θιήζεο λνζειεπηψλ (ελδνεπηθνηλσλία) θιηληθψλ θαη κνλάδσλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ»,
κε CPV:50800000-3, πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε
14.500,00€ πιένλ ΦΞΑ 24%, ήηνη 17.980,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
24%, θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε, βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή) θαη δεκνζίεπζε απηνχ
ζηηο ηζηνζειίδεο ΘΖΚΓΖΠ θαη ΓΗΑΓΔΗΑ.
4) Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 4754/3-12-2019 Απφθαζε
Αλάιεςεο
πνρξέσζεο
(αλαξηεζείζαο
ζην
δηαδίθηπν
κε
ΑΓΑ:6ΙΖ24690ΥΛ-5ΤΙ) θαη επηθαηξνπνηεκέλε απφ ηελ ππ. αξ. 231/13-22020 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξεψζεσλ (λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα)
αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: 9Ν894690ΥΛ-ΛΜΠ.
.
5) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ λα πξνβεί ζηνλ νξηζκφ
ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
14. Ρελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ
ζχκθσλα κε ηελ ππ’.αξηζ. 4754/3-12-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο
(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: 6ΙΖ24690ΥΛ-5ΤΙ) θαη επηθαηξνπνηεκέλε,
ιφγσ αιιαγήο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ αξ. 231/2020 Απφθαζε
Αλάιεςεο πνρξεψζεσλ (αλαξηεζείζαο ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: 9Ν894690ΥΛΛΜΠ).
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ
Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Ξαξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ Δηήζηα ζπληήξεζε
κνλάδσλ άλσζελ θιίλεο αζζελψλ (θνλζφιεο) θαη ζπζηεκάησλ θιήζεο λνζειεπηψλ
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(ελδνεπηθνηλσλία) θιηληθψλ θαη κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε CPV: 5080000-3,
ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 14.500,00€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
αλαινγνχληνο ΦΞΑ, ήηνη 17.980,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ
θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη
ηηκήο πξνζθνξά (Σαμηλόηεπη Ριμή).

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

ΑΟΘΟΝ 1
ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ-ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο
/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν (θχξην) θάθειν, κε δπν
αληίηππα, ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α. Ζ ιέμε «πξνζθνξά» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β. Ζ επσλπκία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
γ. Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ν ηίηινο απηήο.
δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Ρα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα).
Δληφο ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ζα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο (3) μερσξηζηνί
ζθξαγηζκέλνη (ππν)θάθεινη, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο»,
«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», αληίζηνηρα. Δθηφο απφ ηηο
αληίζηνηρεο ελδείμεηο θαη νη ηξεηο (3) ελ ιφγσ (ππν)θάθεινη ζα πξέπεη λα
αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 α,1β,1γ,1δ θαη 1ε.
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Ξξσηφθνιιν ηνπ Λνζνθνκείνπ.
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ πεξεζία εθπξφζεζκα, ζα επηζηξέθνληαη
δίρσο λα απνζθξαγηζζνχλ.
Νη ιεπηνκέξεηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ, βάζεη άξζξνπ 111, παξ. 18,
Λ.4497, σο εμήο:
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα ή δπν ζπλεδξηάζεηο θαηά ηελ
θξίζε ηεο επηηξνπήο.
Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε
επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 107,παξ.33 ηνπ Λ. 4497.
Πχκθσλα κε ηνλ λ.4412 άξζξν 102, ε ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ
απηά εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα
δεηεζνχλ. Ζ επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ
νξγάλνπ, καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ Λ. 4412/16.
Αλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή
δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ
ζπληάθηε, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ
θαη αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη δε θαη ζθξαγίδεη ηελ
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε.
Νη πξνζθνξέο θαη ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ζα
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ
ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€). Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ
4
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ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο ΦΞΑ. Απφ ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε
πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά
θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή,
ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Ξξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο
ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
10. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19
11. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
12. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε
Λνκνζεζία.
13. Πε πεξίπησζε χπαξμεο ηζφηηκσλ /ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 90 παξ 1 Λ.4412/2016.
14. Νη πξνζθνξέο θαη ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ζα
ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
15. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ
ππεξεζία πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε δηαθήξπμε. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα
εθθξάδνληαη ζε επξψ (€) θαη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ
ηηκψλ (εθφζνλ ππάξρεη) θαζψο θαη ηελ ηειεπηαία ρακειφηεξε ηηκή κε ηελ νπνία
παξέρνληαλ ζην Λνζνθνκείνπ νη πξνο παξνρή ππεξεζίεο. Πηελ πξνζθεξφκελε
ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε εθηφο ΦΞΑ. Απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη
ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Δίδνο πνπ
αμηνινγήζεθε θαηά ηελ Ρερληθή Ξξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή
Ξξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία.
Ξξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή πνπ
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
16. Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο
ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ
αλάδνρν), λα ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ην
λ.4497 άξζξν 111,παξ.19.
17. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη
πξνζθέξνληεο ζην δηαγσληζκφ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ, πνπ απαξαίηεηα
ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
18. Νη ηηκέο είλαη δεζκεπηηθέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.
19. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη θαηά ην άξζξν 72 ηνπ λ.4412.
Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο
λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ.
20. Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζηε δηαθήξπμε, ηζρχεη ε θείκελε
Λνκνζεζία.
21. Ρν λνζνθνκείν δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ
αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
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22. Ν πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο
θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο
απηνχο.
23. Oη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία (κεηαμχ ησλ νπνίσλ
απνδεηθηηθά έγγξαθα άξζξν 107 παξ.4 ηνπ Λφκνπ 4497/2017) ζπληάζζνληαη
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ην Λφκν
1497/1984 (Α΄’188). Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ έγγξαθνπ
θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή επηρείξεζε κε ηελ κνξθή
επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν
έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ
πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα «Apostile» ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο
Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά
ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγνξψλ.
Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ
νπνία έρεη ζπληαζεί ην έγγξαθν ( άξζξν 92 παξ. 4 Λ.4412/16) φπσο ηζρχεη.
24.Νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαζνξίδνπλ ηηο
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-ππνςεθίσλ. Γηα ζέκαηα κε
ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ Γηαθήξπμε, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ
ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, .Α.
Θ..Α. θιπ.) φζν θαη απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο πξνκεζεηψλ θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ
πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ.

ΑΟΘΟΝ 2
ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ-ΞΙΖΟΥΚΖ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
1.Ζ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα
Λ.Ξ.Γ.Γ (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο, απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο θ.ιπ.) θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 200, Λ.4412/2016 θαη ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία.
2.Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
3.Θξαηήζεηο:
1)Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν
θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο
ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν
4, Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη).
2)Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
3) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο,
ηξνπνπνηεηηθήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ,
ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ 969/η.
Β’/22.03.2017).
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4) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο
θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ.
5) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ηνπ Λ.
3580/2007.
6) Δπίζεο, ν αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε κεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά
θαη ινηπά έμνδα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ θαη κε
φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ή εηζθνξέο
7) Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
8)Όιεο νη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο, ρσξίο ΦΞΑ.
9) 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο ησλ εηδψλ.
(φπσο απηέο ηζρχνπλ).

ΑΟΘΟΝ 3
ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λ.4412/16. Δπηπξφζζεηα έρεη
αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΓΔΗΑ καθώρ και ζηην ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑ ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ (www.gna-gennimatas.gr).
ΑΟΘΟΝ 4
ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ
1. Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο φπσο νξίδεη ν
Λ.4412/2016(άξζξν 97,παξ.4), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ,
πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ
ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί φπσο νξίδεη ν Λ.4412/2016
(άξζξν 97,παξ.4).
4. Αλαθνίλσζε επηινγήο αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ην δηαγσληδφκελν, κφλν εθφζνλ απηφο ην
απνδερζεί.
ΑΟΘΟΝ 5
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ
Πχκθσλα κε ηνλ Λ.4412 άξζξν 103, ν «πξνζσξηλφο αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα
ππνβάιεη, εληφο πξνζεζκίαο (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηα πξσηφηππα ή ηα θσηναληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη,
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014), ησλ θάησζη
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο :
Α) ΦΔΘ ζύζηαζηρ και ΦΔΘ ζςγκπόηηζηρ ηηρ εηαιπείαρ
Β) Φοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) Βεβαίυζη ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ
ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ
πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.
Γ) Απόζπαζμα Ξοινικού Κηηπώος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην
7
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νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε γηα:
1) Ππκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο –πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα
ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
2) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ Θξαηψλ – κειψλ ηεο Έλσζεο θαη ζηε παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηε θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαζψο
θαη φπσο νξίδεηαη ζηε θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα
3)
Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, φπσο
θπξψζεθε κε ην Λ.2803/2000.
4) Ρξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο –
πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα
δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο
5) Λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/EK ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 3691/2008.
6) Ξαηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην
άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηεο
Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 4198/2013.
Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ
ζε απηφ.
πφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο είλαη:





Πε

θπζηθά πξφζσπα
νκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ν.Δ. θαη Δ.Δ.
δηαρεηξηζηέο Δ.Ξ.Δ.
Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο γηα Α.Δ.
Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ππλεηαηξηζκνχ
θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.

Δ) Ξιζηοποιηηικό απμόδιαρ δικαζηικήρ ή διοικηηικήρ Απσήρ, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ
ηελ Αλαζέηνπζα, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Ξξνκεζεπηήο:
 δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο
 δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε
8
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ΠΡ) Βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο ανηίζηοισο επαγγελμαηικό επιμεληηήπιο.

Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε
δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήλυζη πνπ ζα δειψλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ
θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Ζ) Ξιζηοποιηηικά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΝΘ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη
νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ.
Θ) Λόμιμη εξοςζιοδόηηζη γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή ηεο αίηεζεο
ζπκκεηνρήο, εθφζνλ ππνβάιιεηαη απφ ηξίην.
Ρα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο
παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξμνπλ ειιείςεηο ζε
απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα
πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο επηά (7) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη΄
αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) εκέξεο.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ Λ. 4412/16,
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (εάλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληαη πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο πνπ
έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ
θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε
απφθαζεο είηε γηα ηε θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ είηε γηα ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΟΘΟΝ 6
ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ
Ζ παξνχζα Ρερληθή Ξεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ ζπληήξεζε κνλάδσλ άλσζελ
θιίλεο
αζζελψλ
(θνλζφιεο)
θαη
ζπζηεκάησλ
θιήζεο
λνζειεπηψλ
(ελδνεπηθνηλσλία) θιηληθψλ & κνλάδσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προσ ςυντιρθςθ ςυςτιματα είναι τα παρακάτω:

ΚΛΙΝΕ

ΔΩΜΑΣΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΟΡΟΦΟ

ΚΣΙΡΙΟ

ΣΤΠΟ BHU
(ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΩΘΕΝ
ΚΛΙΝΗ
ΑΘΕΝΩΝ)

ΣΤΠΟ NCS
(ΤΣΗΜΑ
ΚΛΗΗ
ΑΔΕΛΦΗ)

ΣΤΠΟ ΦΙ
ΧΕΙΡΙΣΗΡΙΟ
Τ

Ο..Λ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

12

33

ELEKTRA 2

TELEVIC

AUTO EJECT
9PIN *

1οσ

ΓΝΑΘΟΧΕΙΟΥΓΙΚΗ
ΟΥΟΛΟΓΙΚΗ

14

37

ELEKTRA 2

TELEVIC

AUTO EJECT
9PIN *

1

1οσ

ΡΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΕΙΟΥΓΙΚΗ

9

18

ELEKTRA 1

TELEVIC

AUTO EJECT
9PIN *

1

2οσ

ΚΑΤΙΚΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

14

40

ELEKTRA 2

AIPHONE

RJ45 *

1

2οσ

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

10

30

ΟΧΙ

AIPHONE

ΕΡΙΤΟΙΧΟ
ΡΟΥΑ

1

2οσ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΜΦΑΓΜΑΤΩΝ

5

15

ΟΧΙ

AIPHONE

ΕΡΙΤΟΙΧΟ
ΡΟΥΑ

1

2

οσ

ΑΡΛΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ
LED

ΡΟΥΑ

1

1

ΙΣΟΓ.

1

ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

8

8

ΔΙΡΛΗ
ΚΟΝΣΟΛΑ
ELEKTRA 2

3οσ

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

12

32

ELEKTRA 2

TELEVIC

AUTO EJECT
9PIN *

1

4οσ

ΝΕΥΟΧΕΙΟΥΓΙΚΗ

5

24

ELEKTRA 2

AIPHONE

RJ45 *

1

4

οσ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

1

5οσ

AIPHONE

7 pin *

Μ.Α.Φ
ΝΕΥΟΧΕΙΟΥΓΙΚΗΣ

1

7

ELEKTRA
ΚΑΤΑΚΟΥΦ
Η

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

13

27

ΣΑΜΑΑΣ
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2

1οσ

ΒΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

4

12

ELEKTRA 3

AIPHONE

ΡΟΥΑ

2

1οσ

''

1

3

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

24pin *

2

1οσ

''

3

3

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

7 pin *

2

1οσ

Α' ΧΕΙΟΥΓΙΚΗ

8

24

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

24pin *

2

2οσ

Β' ΟΘΟΡΕΔΙΚΗ

3

13

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

24pin *

2

2οσ

''

4

12

ELEKTRA 1

TUNSTALL

AUTO EJECT
9PIN *

2

2οσ

A' ΟΘΟΡΕΔΙΚΗ

9

27

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

24pin *

2

2οσ

''

4

4

ELEKTRA 2

AIPHONE

RJ45 *

2

3οσ

Β' ΧΕΙΟΥΓΙΚΗ

7

26

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

24pin *

2

3οσ

ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

5

15

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

7 pin *

2

3οσ

Β' ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

9

27

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

24pin *

2

4οσ

Γ' ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

3

15

ΣΑΜΑΑΣ

TELEVIC

AUTO EJECT
9PIN *

2

4οσ

''

3

11

ELEKTRA 2

TELEVIC

AUTO EJECT
9PIN *

2

4οσ

ΓΑΣΤΕΝΤΕΟΛΟΓΙΚ
Η

7

18

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

7 pin *

2

4οσ

''

1

5

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

RJ11 *

2

4οσ

A' ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

7

21

ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

24pin *

2

1οσ

Μ.Ε.Θ

13

ELEKTRA ICU

OXI

OXI

2

ΙΣΟΓ.

Μ.Α.Φ – Μ.Ε.Θ

6

ELEKTRA ICU

OXI

OXI

3

ΙΣΟΓ.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΟΥΓΙΚΗ

18

ELEKTRA,
ΣΑΜΑΑΣ

AIPHONE

8

7 pin *
5 pin *

3

1οσ

Γ’. ΧΕΙΟΥΓΙΚΗ

16

35

ELEKTRA 2

ACKERMANN

24pin *

3

2οσ

ΝΕΥΟΛΟΓΙΚΗ

10

32

ELEKTRA 1, 2

AIPHONE

ΡΟΥΑ

3

3οσ

ΝΕΦΟΛΟΓΙΚΗ

9

22

ELEKTRA 2

TELEVIC

AUTO EJECT
9PIN *
11

3οσ

3

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΝΕΦΟΣ

1

13

ELEKTRA ICU
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ΟΧΙ

ΟΧΙ

* Τα χειριςτιρια φζρουν μπουτόν ελζγχου φωτιςμοφ και μπουτόν κλιςθσ

αδελφισ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ ςυντιρθςθσ ο ανάδοχοσ κα εκτελεί με εξειδικευμζνο
τεχνικό προςωπικό τισ κάτωκι εργαςίεσ:
Ζλεγχοι Συντιρθςθσ «Μθνιαίωσ»


Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ των μονάδων άνωκεν κλίνθσ αςκενϊν
(κονςολϊν)
 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ των μονάδων επικοινωνίασ των ςυςτθμάτων
 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ των χειριςτθρίων αςκενϊν
 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ των φωτιςτικϊν διαδρόμων
 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ των μονάδων ακφρωςθσ κλιςθσ
 Ζλεγχοσ ςωςτισ λειτουργίασ όλων των οπτικϊν και θχθτικϊν ςθμάτων
Σε περίπτωςθ απρόοπτων βλαβϊν, κα υπάρχει άμεςθ ανταπόκριςθ εντόσ 24
ωρϊν τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, και τθν πρϊτθ εργάςιμθ μετά από Σαββατοκφριακο
και αργίεσ, δίνοντασ λφςθ και αποκακιςτϊντασ τθν καλι λειτουργία του
ςυςτιματοσ.
Σε περίπτωςθ βλάβθσ που δεν επιδζχεται άμεςθσ αποκατάςταςθσ, κα
γίνεται άμεςθ διάγνωςθ και εγγράφωσ κα περιγράφεται ςτθν Τεχνικι
Υπθρεςία του Νοςοκομείου τα υλικά που χρειάηονται για τθν επιςκευι
κακϊσ και το κόςτοσ αυτϊν. Κατόπιν ζγκριςθσ και εντολισ, ο ανάδοχοσ κα
προβαίνει ςε αντικατάςταςθ των ανωτζρω υλικϊν.
Θα τθρείται πρακτικό εκτζλεςθσ εργαςιϊν και ανταλλακτικϊν.
ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.
Αςφάλεια
Το Νοςοκομείο υποχρεοφται να πάρει όλα εκείνα τα μζτρα αςφαλείασ που
κα προτείνει ο μθχανικόσ του Ανάδοχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ ο
τεχνικόσ του Ανάδοχου μπορεί να ςταματιςει τθν επζμβαςθ.
Ο τεχνικόσ του Ανάδοχου υποχρεοφται να εφαρμόηει και να τθρεί όλουσ
τουσ κανόνεσ αςφαλείασ που ιςχφουν ςτον τόπο εγκατάςταςθσ.
Ευκφνεσ
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα παρακολουκοφνται από Επιτροπι που κα
ορίςει το Νοςοκομείο θ οποία κα ευκφνεται για τθν πιςτοποίθςθ τθσ
καλισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, υπογράφοντασ αντίςτοιχο πρακτικό.
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Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να τθρεί τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ,
διατάγματα Υπουργικζσ Αποφάςεισ και αςτυνομικζσ διατάξεισ για τθν
υγεία και αςφάλεια των τεχνιτϊν του και γενικά για όλο το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό. Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ ζχει τθν
απόλυτθ ευκφνθ για τα κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι
επιςκευισ πικανά ατυχιματα από οποιονδιποτε λόγο και αιτία ςτουσ
τεχνίτεσ θ υπαλλιλουσ του, γι’ αυτό και οφείλει να είναι αςφαλιςμζνοσ για
τθν παραπάνω ευκφνθ.
Ο Ανάδοχοσ πραγματοποιεί όλεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με
τουσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνικισ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Θα υποβλθκοφν, επί ποινι αποκλειςμοφ, όλα τα κατωτζρω
δικαιολογθτικά. (Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.
1599/1986).
Η παροφςα αναφζρεται ςτθν «ετιςια προλθπτικι και επανορκωτικι
ςυντιρθςθ μονάδων άνωκεν κλίνθσ αςκενϊν και ςυςτθμάτων κλιςθσ
αδελφισ».
Ρρο τθσ ςυντάξεωσ τθσ προςφοράσ, νοείται ότι ο ςυμμετζχων ζλαβε
γνϊςθ του χϊρου, των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, κακϊσ και των όρων –
απαιτιςεων τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρεριγραφισ, τα οποία αποδζχεται
πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
Να διακζτει Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ πιςτοποιθμζνο κατά ISO
9001:2008, και να το προςκομίςει.
Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τθν
ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι
των εργαηομζνων (αςφάλεια ζργου). Αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά
και αςτικά για τθν αςφάλεια του ζργου των εργαηομζνων και ζναντι
τρίτων, είναι ο ανάδοχοσ των εργαςιϊν.
Για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ο ςυμμετζχων κα διακζςει επιβλζποντα
Μθχανικό μζλοσ ΤΕΕ κακϊσ και Τεχνικό Αςφάλειασ οι οποίοι κα
ςυνεργάηεται με τθν Τεχνικι Υπθρεςία κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν, για διευκρινιςεισ, οδθγίεσ κλπ.
Θα ζχει τθν απαραίτθτθ εμπειρία και γνϊςθ ςτθν λειτουργία και
ςυντιρθςθ μονάδων άνωκεν κλίνθσ αςκενϊν και ςυςτθμάτων κλιςθσ
αδελφισ, Δθμόςιων ι και ιδιωτικϊν Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων με
δυνατότθτα επζμβαςθσ και επιςκευισ.
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Κατάκεςθ Βεβαιϊςεων Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν από υπογεγραμμζνα
αρμοδίωσ άτομα (Στελζχθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν) όπου κα προκφπτουν
τόςο θ καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν όςο και οι εργαςίεσ που
εκτελζςτθκαν και το χρονικό διάςτθμα των εργαςιϊν.
Θα απαςχολεί ειδικευμζνο προςωπικό και προσ απόδειξθ αυτοφ, ο
ςυμμετζχων κα κατακζςει Βεβαίωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται το
ειδικευμζνο προςωπικό που κα απαςχολθκεί με το ςυγκεκριμζνο ζργο
ιτοι: ιτοι φωτοαντίγραφο τθσ κεωρθμζνθσ από τθν Επικεϊρθςθ
εργαςίασ κατάςταςθ προςωπικοφ, κακϊσ και οι επαγγελματικζσ άδειεσ
των τεχνικϊν που κα αςχολθκοφν μόνο με το ςυγκεκριμζνο ζργο.
Ο ςυμμετζχων κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι οφείλει να εργαςτεί
υπό ςυνκικεσ οι οποίεσ να επιτρζπουν τθν κατά το δυνατό ανενόχλθτθ
λειτουργία του νοςοκομείου. Ο χϊροσ εργαςιϊν κα πρζπει να
ςφραγιςκεί κατάλλθλα, με ευκφνθ του Αναδόχου, ςφμφωνα με τισ
υποδείξεισ τθσ επιτροπισ Νοςοκομειακϊν Λοιμϊξεων. Θα τθρθκοφν
όλεσ οι οδθγίεσ του ΚΕΕΛΡΝΟ για τθν πρόλθψθ των νοςοκομειακϊν
λοιμϊξεων που ςχετίηονται με τεχνικά και καταςκευαςτικά ζργα.
Ρροςτατευτικά – διαχωριςτικά πανό, που να εξαςφαλίηουν ερμθτικι
απομόνωςθ του εργοταξίου για προςταςία από τθν ςκόνθ, των όμορων
χϊρων, λόγω εργαςιϊν κακαριςμοφ, βαρφνουν τον εργολιπτθ ο οποίοσ
και ζχει τθν ευκφνθ.
Ο ςυμμετζχων αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ όποιων
ηθμιϊν προκλθκοφν από υπαιτιότθτα του, ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον
χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, με δικά του μζςα και προςωπικό και δικι
του οικονομικι επιβάρυνςθ.
Για διευκρινιςεισ και οδθγίεσ ςχετικά με τισ εργαςίεσ που κα
εκτελεςτοφν, ο ςυμμετζχων οφείλει να ηθτιςει περεταίρω διευκρινιςεισ
και πλθροφορίεσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου, πριν τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, υποχρεοφται
να αποδεχτεί τισ διευκρινιςεισ / πλθροφορίεσ και οδθγίεσ που κα
δοκοφν εκ των υςτζρων, από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου.
Για οποιαδιποτε τροποποίθςθ, κατά τθ φάςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν,
κα υπάρχει πρϊτα ςυνεννόθςθ με τθν Τεχνικι Υπθρεςία του
Νοςοκομείου.
Θα πρζπει να ζχει τθν επάρκεια αναλϊςιμων υλικϊν και ανταλλακτικϊν,
τα οποία κα είναι ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ των οίκων καταςκευισ.
Πλα τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ,
εγκεκριμζνα από τουσ αρμόδιουσ φορείσ (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ και ελλθνικζσ τυποποιιςεισ και προδιαγραφζσ
(ISO, CE-marking, ΕΛΟΤ, κλπ). Θα προςκομίηονται ςτο ζργο
ςυςκευαςμζνα και προςτατευμζνα με περιτφλιγμα, ςε ποςότθτα που να
επιτρζπει τθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ τουσ όπωσ προβλζπουν τα ςχετικά
πρότυπα.
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Ο ςυμμετζχων κα κατακζςει οπωςδιποτε τιμοκατάλογο των
ςυνθκζςτερων ανταλλακτικϊν (βλζπε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1) ο οποίοσ κα είναι
δεςμευτικόσ για τον ςυντθρθτι και για όλθ τθν χρονικι περίοδο που
ιςχφει θ ςφμβαςθ.
Πλοι οι χϊροι, κατά τθν παράδοςθ, κα πρζπει να είναι κακαροί.
H Τεχνικι Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα απόρριψθσ του προτεινομζνου
μειοδότθ εφόςον διαπιςτϊςει ότι δεν ακολουκεί τισ υποδείξεισ και τισ
τεχνικζσ περιγραφζσ του ζργου.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Περιγραφι Ανταλλακτικϊν

Κόςτοσ €

Κάλυμμα φωτιςτικοφ ζμμεςου φωτιςμοφ κονςόλασ ανά κλίνθ
Κάλυμμα φωτιςτικοφ άμεςου φωτιςμοφ κονςόλασ ανά κλίνθ
ευματοδότθσ κονςόλασ
Ρρίηα τθλεφϊνου κονςόλασ
ελζ ελζγχου φωτιςτικοφ άμεςου φωτιςμοφ κονςόλασ (θλεκτρονικό)
Ηλεκτρονικόσ εκκινθτισ φωτιςτικοφ κονςόλασ (ballast)
Ρρίηα κονςόλασ χειριςτθρίου αςκενοφσ RJ11, RJ45, 5pin, 7pin, 24pin
Ρρίηα κονςόλασ χειριςτθρίου αςκενοφσ αυτόματθσ αποςφμπλεξθσ 9pin
Δίδυμο ςτατϊ ορϊν κονςόλα;
Χειριςτιριο αςκενοφσ (πουάρ κλιςθσ)
Χειριςτιριο αςκενοφσ με μπουτόν κλιςθσ αδελφισ και μπουτόν
ελζγχου φωτιςμοφ RJ11, RJ45, 5pin, 7pin, 24pin, αυτόματθσ
αποςφμπλεξθσ 9pin
Λυχνία ςυςτιματοσ κλιςθσ αδελφισ Aiphone
Λυχνία ςυςτιματοσ κλιςθσ αδελφισ Televic
Λυχνία ςυςτιματοσ κλιςθσ αδελφισ Televic με επεξεργαςτι
Λυχνία ςυςτιματοσ κλιςθσ αδελφισ Τunstall με επεξεργαςτι
Λυχνία ςυςτιματοσ κλιςθσ αδελφισ Ackermann με επεξεργαςτι
Μονάδα ενδοεπικοινωνίασ δωματίου Televic
Μονάδα ενδοεπικοινωνίασ δωματίου Τunstall
Μονάδα ενδοεπικοινωνίασ δωματίου Ackermann
Μπουτόν κλιςθσ παρουςίασ ακφρωςθσ Televic
15
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Μπουτόν κλιςθσ παρουςίασ ακφρωςθσ Ackermann
Μπουτόν ακφρωςθσ Aiphone
Τραβθχτόσ διακόπτθσ κλιςθσ W.C.
Κεντρικι μονάδα ενδείξεων ςτάςθσ αδελφισ Televic
Κεντρικι μονάδα ενδείξεων ςτάςθσ αδελφισ Τunstall
Κεντρικι μονάδα ενδείξεων ςτάςθσ αδελφισ Ackermann

ΑΟΘΟΝ 7
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεχζπλε δήισζε ΡΔΓ ζα ζπληάζζεηαη αλάινγα κε ηε
λνκηθή κνξθή ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, απφ έθαζην αξκφδην πξφζσπν
ή εθπξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν θαηάιιεια γηα ηελ πξάμε απηή (κε πξνζθφκηζε
αληίζηνηρεο εμνπζηνδφηεζεο),ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1(αα θαη 1(ββ) ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπΛ.4412/2016.
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΓΝΑ.ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : *20PROC007018199]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Κεζνγείσλ 154, Αζήλα Ρ.Θ. 11527]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΑΓΟΥΟΓΙΑΝΝΗ]
- Τθλζφωνο: *213 2033935]
- Ηλ. ταχυδρομείο: *a.agourogianni@gna-gennimatas.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.gnagennimatas.gr]

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
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- Ραροχι υπθρεςίασ για τθν Ετιςια ςυντιρθςθ μονάδων άνωκεν κλίνθσ αςκενϊν (κονςόλεσ) και
ςυςτθμάτων κλιςθσ νοςθλευτϊν (ενδοεπικοινωνία) Κλινικϊν & Μονάδων του Νοςοκομείου, με
CPV: 50800000-3 Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: *]
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΗΕΣΙΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[53/20]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι
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ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ΑΔΑ: ΩΣΜ64690ΩΝ-Ζ0Ψ

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
*+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
[ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό
φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

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

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;

*+Ναι *+Πχι

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ,
για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο
από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα
είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει
ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται
ο οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)

Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ
(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ
οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα
με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ

ΑΔΑ: ΩΣΜ64690ΩΝ-Ζ0Ψ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσ·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων .
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

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

*+ Ναι *+ Πχι

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

α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανviii:

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

*…… +
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσix, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;x
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xi
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
*+ Ναι *+ Πχι

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

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

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

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

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

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

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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*+ Ναι *+ Πχι
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
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Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ
μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ
ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
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Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxiv, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxv:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxvi, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxvii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

Ραραλιπτεσ

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

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

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

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
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α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

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

ΑΔΑ: ΩΣΜ64690ΩΝ-Ζ0Ψ

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ

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

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

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

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
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Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ
των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxix, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxx.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι,
ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν
τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+
του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

H ζπληάμαζα

Α.Αγνπξφγηαλλε

Ζ πεχζπλε ηνπ Γξ.
Ξξνκεζεηψλ

Σ. Ρέδα

Ν Ξξντζηάκελνο
Ρκ. Ξξνκεζεηψλ

Ξ. Θνπζηνπξήο

Ζ Ξξντζηακέλε

Ζ Ξξντζηακέλε Γ\θήο Γηεχζπλζεο

Νηθ/θήο πνδ\λζεο

Γ. Ξαλαγησηνπνχινπ

Αξγ.Ξαπαρξήζηνπ

O ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
ΔΙΔΘΔΟΗΝΠ ΚΞΝΙΗΑΠ

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΦΝ
Ζ ΡΚΖΚΑΡΑΟΣΖΠ ΡΖΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑΠ

34

ΑΔΑ: ΩΣΜ64690ΩΝ-Ζ0Ψ
i

35

