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ΓΛΑ «Γ. Γελλεκαηάο»
Ρφπνο Γηελέξγεηαο

Ραρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κεζνγείσλ
154, Αζήλα Ρ.Θ. 11527

Ξεξηγξαθή Θαηεγνξίαο

«Ξαξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ
αλαβάζκηζε εγθαηάζηαζεο παξνρήο
ςπρξνχ χδαηνο ςχμεο ηεο
Θξπνγελλήηξηαο ηνπ Καγλεηηθνχ
Ρνκνγξάθνπ» κε (CPV:50710000-5)

Ξξνυπνινγηζζείζα Γαπάλε

28.000,00€ (πιένλ ηνπ ΦΞΑ) ήηνη
34.720,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΦΞΑ)
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Πεκείσζε: Νη ζπκκεηέρνληεο ζα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο γηα ην ρξφλν θαη ην
ηφπν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.

Έρνληαο ππόςε:
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 «Ξαξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ Αλαβάζκηζε

εγθαηάζηαζεο παξνρήο ςπρξνχ χδαηνο ςχμεο ηεο Θξπνγελλήηξηαο ηνπ
Καγλεηηθνχ Ρνκνγξάθνπ» κε (CPV:5071000-5) πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
28.000,00€ πιένλ ΦΞΑ, ήηνη 34.720,00 € 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
αξκνδηφηεηαο ηνπ Λνζνθνκείνπ, σο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ηελ πξνκήζεηα
εηδψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ην έηνο 2020».
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10.Tν ππ’. αξηζ. πξση.35013/29-11-2019 αίηεκα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
11.Ρελ ππ’. αξηζ πξση. 35330/3-12-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:6ΘΝΦ4690ΥΛ-0Μ0) κε ηελ
νπνία ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ
παξνρή ππεξεζίαο αλαβάζκηζεο εγθαηάζηαζεο παξνρήο ςπρξνχ χδαηνο
ςχμεο ηεο Θξπνγελλήηξηαο ηνπ Καγλεηηθνχ Ρνκνγξάθνπ.
12.Tελ ππ’. αξηζ. 10ε/14-5-2020/ζ.15ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχιηνπ
ηνπ Λνζνθνκείνπ (αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ:9ΟΓΡ4690ΥΛ-ΙΥ4) κε
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ:
1) Ζ ζθνπηκφηεηα δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Ξαξνρή ππεξεζίαο
γηα ηελ Αλαβάζκηζε εγθαηάζηαζεο παξνρήο ςπρξνχ χδαηνο ςχμεο ηεο
Θξπνγελλήηξηαο ηνπ Καγλεηηθνχ Ρνκνγξάθνπ», κε CPV: 50710000-5,
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 28.000,00€ πιένλ ΦΞΑ 24%, ήηνη
34.720,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%.
2) Ρν ππ΄αξηζκ. 37875/27-12-2019 πξαθηηθφ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
πνπ θαηαηέζεθε απφ ηελ νξηζζείζα αξκφδηα επηηξνπή.
3) Ζ δηελέξγεηα Ππλνπηηθνχ Κεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ γηα ηελ «Ξαξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ Αλαβάζκηζε εγθαηάζηαζεο
παξνρήο ςπρξνχ χδαηνο ςχμεο ηεο Θξπνγελλήηξηαο ηνπ Καγλεηηθνχ
Ρνκνγξάθνπ», κε CPV: 50710000-5, πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε
28.000,00€ πιένλ ΦΞΑ 24%, ήηνη 34.720,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ
24%, θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε, βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), κε δεκνζίεπζε απηνχ
ζηηο ηζηνζειίδεο ΘΖΚΓΖΠ θαη ΓΗΑΓΔΗΑ.
4) Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ ηνπ
Λνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. 4759/3-12-2019 Απφθαζε
Αλάιεςεο
πνρξέσζεο
(αλαξηεζείζαο
ζην
δηαδίθηπν
κε
ΑΓΑ:69ΖΣ4690ΥΛ-95Ε).
5) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ λα πξνβεί ζηνλ νξηζκφ
ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
13. Ρελ θάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ
ζχκθσλα κε ηελ ππ’.αξηζ. 4759/3-12-2019 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο
(αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: 69ΖΣ4690ΥΛ-95Ε) θαη επηθαηξνπνηεκέλε απφ
ηελ ππ. αξ. 258/13-2-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξεψζεσλ (λέν
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα) αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε ΑΓΑ: 9Ν894690ΥΛ-ΛΜΠ.
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ
Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θαηάζεζε γξαπηψλ θαη ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ, γηα
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ Ξαξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ Αλαβάζκηζε
εγθαηάζηαζεο παξνρήο ςπρξνχ χδαηνο ςχμεο ηεο Θξπνγελλήηξηαο ηνπ Καγλεηηθνχ
Ρνκνγξάθνπ, κε CPV: 50710000-5, ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 28.000,00€
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ, ήηνη 34.720,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηηκήο πξνζθνξά (Σακειόηεξε Ρηκή).
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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
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.
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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.
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
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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).
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
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7) Ν Φ.Ξ.Α. βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
8)Όιεο νη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο, ρσξίο ΦΞΑ.
9) 4% 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 θαζώο θαη ζηελ 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 ζύζηαζεο θαη ΦΔΘ ζπγθξόηεζεο ηεο εηαηξείαο
Β) Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, ηζρχνπζεο θαηά ηελ εκέξα
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηφζν γηα ηε θχξηα αζθάιηζε, φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) Βεβαίσζε 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) Απόζπαζκα Ξνηληθνύ Κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην
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
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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) Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, 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
ΠΡ) Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην αληίζηνηρν επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην.
Ε) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ ζε
δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, δήισζε πνπ ζα δειψλνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ
θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Ζ) Ξηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE (νδεγία 93/42/ΔΝΘ), ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη
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Θ) Λόκηκε εμνπζηνδόηεζε 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 πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε
ελφο αεξφςπθηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ
Καγλεηηθνχ Ρνκνγξάθνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ (ςχμε θξπνθεθαιήο). Πήκεξα,
βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλαζην ρψξν δχν αεξφςπθηα ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα, ηνπ
νίθνπ θαηαζθεπήο Interklima, απφ ηα νπνία ην έλα έρεη ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο θαη
ε επηζθεπή ηνπ θξίλεηαη νηθνλνκηθά αζχκθνξε, ελψ ην 2ν κεράλεκα έρεη ππνζηεί
πνιιαπιέο παξεκβάζεηο (κεηαηξνπή απφ R22 ζε R407C, θηι.).
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εχξπζκε
ιεηηνπξγία, κίαο ηφζν ζεκαληηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, θξίλεηαη
αλαγθαία ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο λένπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, εηο
αληηθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηεζηξακκέλεο κνλάδαο INTERKLIMA πνπ
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζα παξακείλεη σο εθεδξηθφ (ζε πεξίπησζε πνπ
παξνπζηαζηεί θάπνην κειινληηθφ πξφβιεκα ζηελ λέα κνλάδα).
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Δπίζεο, ζηελ παξνχζα πεξηγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ, κεηά
απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ λένπ Τχθηε
ζηηο ππνδνκέο ηεο Θξπνγελλήηξηαο λα θαηαζηεί δπλαηή Ζ ΞΙΖΟΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ
ΡΖΠ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ.
1. ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΥΛ:

Ιφγσ ηδηαηηεξφηεηαο ησλ Λνζνθνκεηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ, ν ζπκκεηέρσλ
ππνρξενχηαη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά:

EN ISO 9001:2015 ζε «Γηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ ζε ζηαζεξφ εμνπιηζκφ
ςχμεο θιηκαηηζκνχ θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ πεξηέρνπλ θζνξηνχρα πγξά
ηνπ ζεξκνθεπίνπ», ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΔ) 2067/2015,

ΔΛ ISO 9001:2015 ζε «Δξγαζίεο Δγθαηάζηαζεο, Ππληήξεζεο, Δπίβιεςεο &
Ιεηηνπξγίαο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ».

EN ISO 14001:2015 (Πχζηεκα Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο) ζε «Δξγαζίεο
Δγθαηάζηαζεο,
Ππληήξεζεο,
Δπίβιεςεο
&
Ιεηηνπξγίαο
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ».

ΔΙΝΡ 1801:2008/OHSAS 18001:2007 (Πχζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο γείαο θαη
ηεο Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία) ζε «Δξγαζίεο Δγθαηάζηαζεο, Ππληήξεζεο,
Δπίβιεςεο & Ιεηηνπξγίαο Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ».

Ν ζπκκεηέρσλ νθείιεη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, λα νξίζεη
εγγξάθσο ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη ΑΚΔΠΑ κε
ηελ/ηνλ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη κε ηελ Ρερληθή
πεξεζία θαζ̕ ՚ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, γηα
δηεπθξηλίζεηο, νδεγίεο θιπ ζε Θέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία.
Αλαγλσξηζκέλε Δηαηξία Διέγρνπ, Αλαγφκσζεο θαη Ππληήξεζεο Κέζσλ
Ξπξαζθάιεηαο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο : Δηαηξία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ έλα
δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαηήξεζε θαη/ε ηελ
πξφζζεηε ζπληήξεζε ησλ Κέζσλ Ξπξαζθάιεηαο θαη Ξπξνπξνζηαζίαο, θαη
δηαζέηεη εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο.

Δπίζεο, κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, ν ζπκκεηέρσλ ζα νξίζεη
εγγξάθσο ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝ, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη
ΑΚΔΠΑ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία θαζ՚ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, γηα δηεπθξηλίζεηο, νδεγίεο θιπ. Ν Δπηβιέπσλ Κεραληθφο ζα είλαη
Κεραλνιφγνο Κεραληθφο Ξ.Δ. ή Ρ.Δ. κε απνδεδεηγκέλε πεληαεηή εκπεηξία
ζε εγθαηάζηαζε & ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ. Ν κεραληθφο ζα
είλαη ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπκπιεξψλεη ηα έληππα πνπ απαηηνχληαη
απφ ηε Λνκνζεζία.

Κε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο, λνείηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλψζε ηνπ
ρψξνπ, ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ-απαηηήζεσλ ηεο
παξνχζαο Ρερληθήο Ξεξηγξαθήο, ηα νπνία απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα
επηζθεθηνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ εξγαζηψλ ζπλνδεία Κεραληθνχ ηεο Ρερληθήο
πεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαη
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ Έξγνπ.

Γηα δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή
κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, ή γηα παξαδξνκέο ηεο Ρερληθήο
Ξεξηγξαθήο, ν ζπκκεηέρσλ νθείιεη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο απφ
ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ, ΞΟΗΛ ηελ θαηάζεζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ.

Ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα απαζρνιεί ζηελ επηρείξεζή ηνπ ην
απαξαίηεην εηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ ηθαλφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ (αδεηνχρνη ηερλίηεο), θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην ηερληθφ εμνπιηζκφ
(εξγαιεία, ζπζθεπέο, κεραλήκαηα θιπ). Ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενχηαη λα
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δηαζέηεη ζην κόληκν πξνζσπηθό ηνπ ηνπο εμήο ηερλίηεο νη νπνίνη ζα
απνηειέζνπλ ηελ Νκάδα Δξγαζηώλ:
 Γχν (2) Αδεηνχρνπο Τπθηηθνχο (Δξγνδεγφ θαη Αξρηηερλίηε κε
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ην ΔΘ 2067/2015-ΞΓ
1/2013).
 Έλαλ (1) Ζιεθηξνιφγν κε άδεηα Α΄εηδηθφηεηαο 1εο Νκάδαο (ΞΓ
108/2013).
 Γχν (2) δξαπιηθνχο ήηνη Δξγνδεγφ θαη Αξρηηερλίηε (ΞΓ
112/2012).


Ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ Λνζνθνκεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, Λνζνθνκεηαθή εκπεηξία πέληε (5) εηώλ ζε
εγθαηάζηαζε, επηζθεπή, ή ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ
Λνζνθνκείσλ, ζε εγθαηάζηαζε κνλάδσλ θιηκαηηζκνχ, ζε θαηαζθεπή
δηθηχσλ ζσιελψζεσλ θιηκαηηζκνχ PPR, θαη ζε ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ
θιηκαηηζκνχ.



Κε ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ, λνείηαη όηη ν αλάδνρνο έιαβε
γλώζε ησλ ρώξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ, θαζώο θαη ησλ
Γεληθώλ θαη Δηδηθώλ Όξσλ θαη Απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο Ρερληθήο
Ξεξηγξαθήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη ΞΙΖΟΥΠ ΘΑΗ ΑΛΔΞΗΦΙΑΘΡΑ.

2. ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΞΝ ΘΑ ΘΑΡΑΡΔΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΠ
ΠΚΚΔΡΔΣΝΛΡΔΠ ΚΔ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ
1. Ρα Ξηζηνπνηεηηθά ISO φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη ζε επθξηλέο
αληίγξαθν, θαζψο θαη απνδεηθηηθά επίζεκα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηνπ
ζπκκεηέρνληα ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Θ. 2067/2015.
2. πεχζπλε Γήισζε άξζξνπ 8 Λ. 1599/1986, κε ην φλνκα ηνπ ΡΔΣΛΗΘΝ
ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ηεο Δηαηξείαο ηνπο θαη ηνλ νξηζκφ ΔΞΗΒΙΔΞΝΛΡΑ
ΚΖΣΑΛΗΘΝ.
3. πεχζπλε Γήισζε άξζξνπ 8 Λ. 1599/1986, κε ηελ νπνία ζα παξέρεηαη
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη παξνρή δσξεάλ Ρερληθήο πνζηήξημεο
δηάξθεηαο δχν εηψλ, γηα πεξηπηψζεηο βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ πνπ ΓΔΛ
ζα νθείινληαη ζε αληηθαλνληθή ρξήζε, γηα ην Έξγν πνπ ζα έρεη αλαιάβεη
θαη δηεθπεξαηψζεη σο αλάδνρνο.
4. πεχζπλε Γήισζε άξζξνπ 8 Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη
όηη ν ζπκκεηέρσλ επηζθέθηεθε ηνπο ρώξνπο πξνθεηκέλνπ λα
ιάβεη γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηώλ θαη ησλ εηδηθώλ
ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ θαη απνδνρήο όισλ ησλ όξσλ ηνπ
δηαγσληζκνύ. Ζ πεύζπλε Γήισζε ζα ζπλππνγξάθεηαη θαη από
Κεραληθό ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.
5. Θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, όπνπ
ζα θαίλνληαη νη ηερλίηεο πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν
(δειαδή ηελ Νκάδα Δξγαζηώλ) ζπλνδεπόκελε από ηηο
αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο άδεηεο εξγαζίαο θαη πηζηνπνηεηηθά
ηνπ πξνζσπηθνύ.
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6. Ρίηινπο ζπνπδψλ-άδεηεο ηνπ Δπηβιέπνληα Κεραληθνχ, θαζψο επίζεο θαη
ηηο βεβαηψζεηο εκπεηξίαο.
7. Ν ζπκκεηέρσλ ζα θαηαζέζεη βεβαηψζεηο απφ αξκφδηεο Ρερληθέο
πεξεζίεο Λνζνθνκείσλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη δηαζέηεη ηελ
απαηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο).

Ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο
ηνπ ηα απαηηνύκελα από ηηο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνηεηηθά ηνπ
πξνζθεξόκελνπ εμνπιηζκνύ, ήηνη ηα παξαθάησ:





Ξηζηνπνηεηηθά CE.
Ξηζηνπνηεηηθφ EUROVENT.
Ξηζηνπνηεηηθφ ISO ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
εμνπιηζκνχ.
Βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζψπνπ
ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην δηάζηεκα εγγχεζεο & ε
επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε.

Δπίζεο ν ζπκκεηέρσλ ππνρξενύηαη λα ππνβάιιεη ζην θάθειν ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ηα παξαθάησ:





Δπίζεκα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ.
Βεβαίσζε πνπ ζα παξαιάβεη απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία, φηη έιαβε γλψζε
ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ έξγνπ.
πεχζπλε δήισζε φηη, αλαιακβάλεη ηε δσξεάλ ζπληήξεζε ησλ
ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ πνπ ζα εγθαηαζηήζεη & ησλ πθηζηάκελσλ, γηα
δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.
Ινηπά έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε αλαθνξηθά κε ηα
πξνζφληα & ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ.

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο
θαη Δπξσπατθέο Ξξνδηαγξαθέο. Ρα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη
επίζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο Ξξνδηαγξαθέο
θαη ζα πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ζα δηαζέζεη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν θαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζψο επίζεο θαη επηβιέπνληα
Κεραληθφ, ν νπνίνο ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Ρερληθή πεξεζία. Ρν πξνζσπηθφ
πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηελ εθηέιεζε θαη ζηελ επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ, ζα είλαη
αζθαιηζκέλν ζηα αληίζηνηρα Αζθαιηζηηθά Ρακεία, κε επζχλε Αλαδφρνπ.
Ζ παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ θάζε θνξά νξηζζείζα
Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, ε νπνία ζα εθδψζεη θαη ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε θαιήο
εθηέιεζεο – ε νπνία απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ ηηκνιφγεζεο.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη ηηο εγθξίζεηο θαη ηηο άδεηεο πνπ απηηνχληαη
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ.
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζρεηηθή
ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ
(αζθάιεηα έξγνπ).
Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη Ρερληθφ Αζθάιεηαο.
12
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Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο φπνησλ δεκηψλ
πξνθιεζνχλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, ζηηο Ζ/Κ θαη Νηθνδνκηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη
ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ θαη δηθή
ηνπ επηβάξπλζε.
Ν αλάδνρνο, ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη φια ηα απνμεισκέλα θαη θαζαηξεκέλα
πιηθά, ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ
Λνζνθνκείνπ, ζε θάδν απφξξηςεο, ελνηθηαδφκελν κε δηθή ηνπ ρξέσζε.
Πε ζρέζε κε ηα ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηθξησκάησλ απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν,
ζχκθσλα κε φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θαη ηηο άδεηεο πνπ
απαηηνχληαη. Όια ηα ζηνηρεία, εμαξηήκαηα θαη πιηθά θαηαζθεπήο ησλ
ηθξησκάησλ, ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ Δπξσπατθψλ Ξξνηχπσλ
θαη εζληθψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ.
Ν Αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ επαξθή θαη αζθαιή ηπνζέηεζε ησλ
ηθξησκάησλ. Ξξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλαξκνιφγεζεο, εμνπζηνδνηεκέλνο
κεραληθφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πηζηνπνηεί εγγξάθσο κε ππεχζπλε δήισζε ηελ
αζθάιεηα θαη ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ, ν Κεραληθφο ηνπ
Αλαδφρνπ, ζα ειέγρεη ην ηθξίσκα πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ θαη՚
νπνηνπδήπνηε ηξφπν θφξηηζε ηνπ.
3. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΤΘΡΖ
Ρν πξνζθεξφκελν αεξφςπθην ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα, ζα θαιχπηεη θαη՚ ειάρηζην ηηο
παξαθάησ απαηηήζεηο:
ΓΔΛΗΘΑ
Ν αεξφςπθηνο ςχθηεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε
ηηο αθφινπζεο Δπξσπατθέο νδεγίεο


EN 125055:Raiting of chillers



97/23/EC (PED): Construction of pressure vessel



98/37/EC: Machinery Directive



2006/95/EC: Low Voltage



2004/108/EC: Electromagnetic Compatibility



EN 60204-1/ΔΛ 60335-2-40: Electrical & Safety Codes



UNI-EN ISO 9001: 2000: Manufacturing Quality stds

Θάζε κνλάδα ζα έρεη δνθηκαζηεί ζε πιήξεο θνξηίν ζην εξγνζηάζην ζηηο
νλνκαζηηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη ζεξκνθξαζίεο λεξνχ. Όιεο νη κνλάδεο ζα
θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν
θαηά ISO 9001 γηα Quality Management θαη ISO 14001 γηα Environmental
Management. Ξξηλ απφ ηελ απνζηνιή ησλ κνλάδσλ ζην έξγν, ζα γίλνπλ φιεο νη
δνθηκέο γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ.
Ζ κνλάδα ζα παξαδνζεί πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ζα
είλαη πιεξσκέλε κε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα ιαδηνχ θαη ςπθηηθνχ κέζνπ γηα ηελ
νξζή ιεηηνπξγία ηεο.
Ζ κνλάδα ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ππφ πιήξεο θνξηίν ζε ζεξκνθξαζίεο
πεξηβάιινληνο απφ 15νC έσο +43νC κε ηνλ ζηάληαξ εμνπιηζκφ ηεο,
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ αλεκηζηήξεο.
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ΤΘΡΗΘΝ ΚΔΠΝ
Ζ κνλάδα ζα ρξεζηκνπνηεζεί νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κέζν R410A, κε κεδεληθή
επίπησζε ζηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο.
ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ
Ιεηηνπξγία ςχμεο
 Νλνκαζηηθή ιεηηνπξγία γηα ζεξκνθξαζία λεξνχ εμφδνπ απφ ην κεράλεκα
7νC θαη επηζηξνθήο 12νC , ζεξκνθξαζία αέξα πεξηβάιινληνο 35νC:
 Τπθηηθή απφδνζε > 30 kW
 Θαηαλάισζε ηζρχνο < 13 kW
 Ππληειεζηήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (ΔΔR) ζηελ ςχμε > 2.49
Όξηα Ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο
Ρν κεράλεκα ζα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε ςχμεο ζε ζεξκνθξαζίεο
πεξηβάιινληνο απφ 15νC έσο +43νC γηα ηελ αδηάθνπε παξνρήο ςπρξνχ λεξνχ
ζηνλ καγλεηηθφ ηνκνγξάθν.
Νη νλνκαζηηθέο απνδφζεηο ηεο κνλάδαο θαη νη ελεξγεηαθνί ζπληειεζηέο ζα είλαη
πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνλ νξγαληζκφ Eurovent ζχκθσλα κε ηελ λέα λφξκα ΔΛ
14511 θαη δεκνζηεπκέλεο ζηνλ επίζεκν ηζηφηνπφ ηεο.
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΚΝΛΑΓΑΠ
Ζ κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη:


Έλα ςπθηηθφ θχθισκα



Ρνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξκεηηθνχο ζπεηξνεηδείο (scroll) ζπκπηεζηέο κε
ελζσκαησκέλν ειαηνδηαρσξηζηή. Ν έλαο ζπκπηεζηήο ζα είλαη ππνρξεσηηθά
inverter, γηα λα θαιχπηεη ηα κεξηθά θνξηία θαη νη ππφινηπνη 2 ζηαζεξψλ
ζηξνθψλ ζπκβαηηθνί.



Ζιεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα



Δλαιιάθηε απεπζείαο εθηφλσζεο ςπθηηθνχ κέζνπ πιαθνεηδνχο ηχπνπ
(Plate to plate)



Αεξφςπθην ζπκππθλσηή



Τπθηηθφ κέζν R410A



Πχζηεκα Ιίπαλζεο



Βαιβίδεο απνθνπήο αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο ζπκπηεζηή



Πχζηεκα ειέγρνπ



Θάζε άιιν εμάξηεκα γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο



Δξγνζηαζηαθά
εγθαηεζηεκέλε
πδξαπιηθή
κνλάδα
εληφο
απνηππψκαηνο ηεο κνλάδαο ε νπνία ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλεη:

ηνπ
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Αληιία λεξνχ
Γηαθνπή ξνήο (flow switch)
Γνρείν δηαζηνιήο
Γηαθφπηεο παξνρήο λεξνχ
Βαιβίδα αζθαιείαο
Δμαεξηζηηθφ
Βάλεο πιήξσζεο θαη απνζηξάγγηζεο
Αλακνλέο ζπληήξεζεο
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ΠΡΑΘΚΖ ΘΝΟΒΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΞΔΓΑ ΘΟΑΓΑΠΚΥΛ
Ζ ερεηηθή πίεζε Lp δελ ζα μεπεξλά ηα 64 dBA (κεηξεκέλα ζε απφζηαζε ελφο
κέηξνπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 3744). Ζ ερεηηθή ηζρχο ηνπ ζνξχβνπ Lw
80dB δε ζα ππεξβαίλεη ηα 95 dBA, θαη ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηελ EUROVENT. Ρν
επίπεδν θξαδαζκψλ ηνπ κεραλήκαηνο ζα πεξηνξίδεηαη ζηα 2mm/s.
ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ
Νη δηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο δε ζα ππεξβαίλνπλ ηηο θαησηέξσ κε ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ηεο βέιηηζηεο ρσξνηαμίαο θαη νηθνλνκίαο ρψξνπ, ζηελ πεηνρή
ηνπνζέηεζεο ηεο κνλάδαο:
Κήθνο: 900mm, Ξιάηνο: 1700mm, Ύςνο: 1800mm
ΚΔΟΖ ΤΘΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ
Θέιπθνο Κνλάδαο
Ρν πιαίζην ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ γαιβαληζκέλα θχιια
ιακαξίλαο βακκέλα κε δηπιή ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε ρξψκα (ελδ. Munsell code
57.5/1) γηα κέγηζηε πξνζηαζία έλαληη ηεο δηάβξσζεο. Πηε βάζε ηεο κνλάδνο ζα
ππάξρνπλ εηδηθέο εγθνπέο γηα ηελ αλχςσζε ηεο κνλάδνο θαη γηα επθνιφηεξε
εγθαηάζηαζε.
Ππκπηεζηέο
Ν ζπκπηεζηήο ζα είλαη εξκεηηθνχ ηχπνπ, ζπεηξνεηδήο βειηηζηνπνηεκέλνο γηα ηε
ιεηηνπξγία κε ην ςπθηηθφ κέζν R410A. Θα εδξάδεηαη ζε θαηάιιειεο βάζεηο πνπ
ζα απνξξνθνχλ ηνπο θξαδζκνχο θαη ζα εμαζθαιίδνπλ αζφξπβε θαηά ην δπλαηφλ
ιεηηνπξγία. Θα έρεη θαηάιιειε ζεξκαληηθή δηάηαμε γηα ηε δεμακελή ιαδηνχ
(θάξηεξ) γηα ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ θηλνχκελσλ κεξψλ θαη ηε κηθξφηεξε
δπλαηή θζνξά ηνπο. Δπίζεο ζα έρεη θαηάιιειε αζθαιηζηηθή δηάηαμε γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ απφ ππεξζέξκαλζε δηαθφπηνληαο άκεζα ηε ιεηηνπξγία. Θα πξέπεη
ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο ζπκπηεζηέο ηεο κνλάδνο λα είλαη κεηαβιεηψλ
ζηξνθψλ (inverter).
Γηαηάμεηο αζθαιείαο θαη ειέγρνπ
Θάζε ςπθηηθφ θχθισκα ζα δηαζέηεη ηνλ παξαθάησ εμνπιηζκφ αζθαιείαο:


Ξξεζζνζηάηεο πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο
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 Γείθηεο ζεξκνθξαζίαο αεξίνπ
 Θεξκηθά γηα ηνλ θηλεηήξα ηνπ ζπκπηεζηή
 Θεξκηθά γηα ηνπο θηλεηήξεο ησλ αλεκηζηήξσλ
 Οειέ ππεξθφξησζεο
 Αληηπαγσηηθή πξνζηαζία
 Θεξκαληήξα εμαηκηζηή
Θάζε ςπθηηθφ θχθισκα ζα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα ειέγρνπ:
 Δπηηεξεηή ζεξκνθξαζίαο
 Δπηηεξεηή αθνινπζίαο θάζεσλ
 Σξνληθφ πξνζηαζίαο ηνπ ζπκπηεζηή
Δμαηκηζηήο

Ν εμαηκηζηήο ζα είλαη βειηηζηνπνηεκέλνο γηα R-410a πιαθνεηδήο ελαιιάθηεο,
απεπζείαο εθηφλσζεο, αληίζηξνθεο ξνήο θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην
ράιπβα. Νη πιάθεο ζα είλαη αεξνζηεγψο ραιθνθνιιεκέλεο θαηάιιειεο ηφζν γηα
λεξφ, φζν θαη γηα δηαιχκαηα γιπθφιεο. Ρα κνληέια κε νλνκαζηηθή ςπθηηθή
απφδνζε κεγαιχηεξε απφ 32,0kw ζα είλαη δηπινχ ελαιιάθηε λεξνχ. Θα δηαζέηεη
εηδηθή δηακφξθσζε γηα ηε βέιηηζηε δηαλνκή ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ, γηα ηελ
πιεξέζηεξε εθκεηάιιεπζε φιεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ελαιιάθηε. Ζ
δηαλνκή/θαηαλνκή ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ε
κέγηζηε δπλαηή επηθάλεηα ηνπ ελαιιάθηε, ελψ ζα δηαζέηεη επίζεο θαη
ζεξκνκφλσζε (αθξφο ληηξηιίνπ PVC) γηα λα απνθεχγεηαη θάζε απψιεηα ιφγσ
δηάρπζεο ηεο ζεξκφηεηαο.
Αλεκηζηήξεο




Ν θηλεηήξαο ησλ αλεκηζηήξσλ ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο ζα είλαη
ππνρξεσηηθά DC inverter κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο, ηελ αθξηβέζηεξε ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλεκηζηήξα θαη ηε
κείσζε ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ. Ζ αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ
αλεκηζηήξσλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ αθξηβή έιεγρν ηεο απφδνζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ηηο
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα πξέπεη νη DC
inverter θηλεηήξεο ησλ αλεκηζηήξσλ λα ξπζκίδνπλ απηφκαηα ηηο ζηξνθέο
ηνπο-θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ παξνρή ηνπ αέξα-ζε ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8)
δηαθνξεηηθά βήκαηα.
Νη θηεξσηέο ησλ αλεκηζηήξσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιαζηηθφ
θαη ζα είλαη εηδηθήο δηακφξθσζεο γηα ηελ επίηεπμε απμεκέλεο ξνήο αέξα
κε πνιχ ρακειή ζηάζκε ζνξχβνπ. Θα ππάξρεη θάιπκκα πξνζηαζίαο απφ
αηπρήκαηα θαη απνθπγήο εηζρψξεζεο μέλσλ αληηθεηκέλσλ ζην εζσηεξηθφ
ρψξν ησλ κνλάδσλ, ην νπνίν ζα είλαη θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλν ψζηε
λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε πηψζε ηεο εμσηεξηθήο ζηαηηθήο πίεζεο ηνπ
αλεκηζηήξα.
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Ρν θάζε ςπθηηθφ θχθισκα ζα πεξηιακβάλεη: ειεθηξνληθή εθηνλσηηθή βαιβίδα
νδεγνχκελε απφ ηνλ κηθξνεπεμεξγαζηή ειέγρνπ ηεο κνλάδαο, βαιβίδεο απνθνπήο
ζηελ αλαξξφθεζε θαη ηελ θαηάζιηςε, αθαηξνχκελν θίιηξν-αθπγξαληήξα, νπή
νπηηθνχ ειέγρνπ παξνπζίαο πγξαζίαο, κνλσκέλε γξακκή αλαξξφθεζεο.

Ρνπηθό ρεηξηζηήξην
Θάζε κνλάδα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε επίηνηρν ηνπηθφ ρεηξηζηήξην ζε
απφζηαζε κέρξη θαη 500 κέηξα. Θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη δπλαηή ε
ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ηνπηθψλ ρεηξηζηεξίσλ ζε κία επηιεγκέλε ζέζε.
Ρν ρεηξηζηήξην ζα δηαζέηεη νζφλε πςειήο επθξίλεηαο πγξψλ θξπζηάιισλ, φπνπ ζα
αλαγξάθνληαη νη δηάθνξνη παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο ησλ ειεγρφκελσλ εζσηεξηθψλ
κνλάδσλ, φπσο επίζεο θαη ν θσδηθφο πηζαλνχ ζθάικαηνο. Απηή ε δπλαηφηεηα
εμαζθαιίδεη ηελ ακεζφηεξε θαη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ νπνηνπδήπνηε
πξνβιήκαηνο θαη αλ εκθαληζηεί. Δπίζεο ζην ηνπηθφ ρεηξηζηήξην ζα είλαη δπλαηή ε
απνζήθεπζε θαη ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο φζν θαη γηα πηζαλέο κειινληηθέο επεκβάζεηο πνπ κπνξεί
λα απαηηεζνχλ.
Ζ κνλάδα ζα έρεη ιεηηνπξγία απηφκαηεο επαλεθθίλεζεο κεηά απφ δηαθνπή
ξεχκαηνο θαη ζα δηαζέηεη ηηο παξαθάησ ςεθηαθέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο:
Τεθηαθνί είζνδνη:
 Κεηαβνιή ζεκείσλ ξχζκηζεο
 Απνκαθξπζκέλν On/Off.
Τεθηαθνί έμνδνη:
 Έλδεημε γεληθήο βιάβεο
 Έλδεημε ιεηηνπξγίαο ή κε.
Ζιεθηξηθά/ειεθηξνληθά
Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη πιήξε θαη ελζσκαησκέλν πίλαθα ειέγρνπ, μερσξηζηά
ηνπνζεηεκέλν, παληφο θαηξνχ, πνπ ζα πιεξεί πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη
ζηεγαλφηεηαο θαηεγνξίαο IP54. Θα πεξηέρεη θεληξηθφ δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο,
κεηαζρεκαηηζηή ξειέ αθνινπζίαο θάζεσλ, πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο εθθίλεζεο
ζπκπηεζηή κε ελζσκαησκέλεο αζθάιεηεο, πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε ησλ
αλεκηζηήξσλ, αζθάιεηα ηάζεο ειέγρνπ θαη εμσηεξηθέο επαθέο.
Ρα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ πςειφ βαζκφ απφδνζεο ζε φιν ην εχξνο
ζεξκνθξαζηψλ πεξηβάιινληνο.
Ξξόζζεηνο εμνπιηζκόο
Ζ κνλάδα ζα δηαζέηεη πξφζζεην εμνπιηζκφ ειεθηξηθή αληίζηαζε γηα αληηπαγσηηθή
πξνζηαζία ηνπ εμαηκηζηή.
Δγγύεζε
Ρν πξντφλ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε 3 εηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Ρέινο ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο
αληαιιαθηηθψλ θαη κε γλψκνλα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο, ζα πξέπεη λα εγγπάηαη
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ηε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ/ιχζεσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά γηα ηνπιάρηζηνλ
10 έηε.
4. ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ
εμνπιηζκνχ. Νη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
Δπηζηήκεο θαη ηεο Ρερληθήο, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία & ηηο
νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηεο λέαο κνλάδαο.
Πηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πεξηιακβάλεηαη:













Απνμήισζε ηεο πθηζηάκελεο θαηεζηξακκέλεο κνλάδαο INTERKLIMA θαη
ελαπφζεζε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε Ρ ηνπ λνζνθνκείνπ. Ξεξηιακβάλεηαη
ε
ρξήζε
γεξαλνθφξνπ
νρήκαηνο
θαη
θνξηεγνχ
γηα
ηελ
παξαιαβή/κεηαθνξά/ελαπφζεζε.
Απεγθαηάζηαζε ηεο πθηζηάκελεο κνλάδαο INTERKLIMA πνπ ζα παξακείλεη
σο εθεδξηθή.
Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ βάζεσλ, βαξέσο ηχπνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
κνλάδαο πνπ ζα παξακείλεη, θαζψο επίζεο θαη ηεο λέαο κνλάδαο. Ζ δηάηαμε
ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Ρ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Νη κνλάδεο ζα
θέξνπλ θαηάιιεινπ ηχπνπ αληηθξαδαζκηθά πέικαηα.
Απεγθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ ζηνλ εμσηεξηθφ
αίζξην ρψξν.
Θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ ζσιελψζεσλ, απφ ζσιήλεο PPR θαηάιιειεο
δηαηνκήο & κφλσζε ησλ λέσλ δηθηχσλ, κε πιηθφ ηχπνπ ARMAFLEX πάρνπο
θαηά KEvAK. Γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ηεο κφλσζεο απφ ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο & ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί επηθάιπςε κε
θάκπνη εκπνηηζκέλα ζε αθξπιηθφ ρξψκα.
Πηηο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ, πεξηιακβάλνληαη όια ηα
απαηηνύκελα πιηθά θαη εμαξηήκαηα (απηόκαηνο πιήξσζεο, βαιβίδεο
αζθαιείαο, θίιηξα λεξνύ, θηι) γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ νίθσλ θαηαζθεπήο, θαζώο
επίζεο ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελόο λένπ δνρείνπ αδξαλείαο
300lt θαηάιιειν γηα εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε & κηαο εθεδξηθήο
αληιίαο γηα ην δεπηεξεύνλ θύθισκα ε νπνία ζα είλαη ηδίσλ ηερληθώλ
ζηνηρείσλ κε ηελ πθηζηάκελε. Ρν δνρείν θαη νη αληιίεο ζα
ηνπνζεηεζνύλ ζε θαηάιιεινπ ηύπνπ κεηαιιηθέο βάζεη, ελώ νη
αληιίεο ζα θέξνπλ ζηέγαζηξν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Ζιεθηξηθή ηξνθνδνζία θαη ζχλδεζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, απφ πίλαθα πνπ ζα
ππνδείμεη ε ηερληθή ππεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ξεξηιακβάλνληαη φιεο νη
απαηηνχκελεο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο θαη θαισδηψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. Νη νδεχζεηο
ησλ θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο γαιβαληζκέλεο κεηαιιηθήο
εζράξαο κε θαπάθη & εληφο πξνζηαηεπηηθνχ εχθακπηνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα.
Νπνηαδήπνηε εξγαζία ή πιηθφ απαηηεζεί γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζε
πιήξε ιεηηνπξγία, αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα. Γηα ην
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ιφγν απηφ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί ην ρψξν
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Δθθίλεζε ησλ κνλάδσλ, ξχζκηζε παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη παξάδνζε ζε
πιήξε ιεηηνπξγία.
Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδείμεη ε Ρ ζην
ρεηξηζκφ ηεο λέαο κνλάδαο.
Θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαη παξάδνζεο ζε ρξήζε.
Ξαξάδνζε ησλ εγγξάθσλ & πηζηνπνηεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
θείκελεο λνκνζεζίεο.
Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπληήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ κνλάδσλ
πνπ ζα εγθαηαζηήζεη, γηα δηάζηεκα ελφο (1) εηνχο, απφ ηελ νξηζηηθή
παξάδνζε, ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην λνζνθνκείν. Ζ
ζπληήξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη δχν (2) θνξέο ην ρξφλν (αλά εμάκελν),
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νίθσλ. Πε πεξίπησζε βιάβεο,
ζα ππάξρεη αληαπφθξηζε γηα έιεγρν εληφο δχν (2) σξψλ απφ ηελ αλαγγειία.

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 : *99221992]
- 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
- Ραροχι υπθρεςίασ για τθν Αναβάκμιςθ εγκατάςταςθσ παροχισ ψυχροφ φδατοσ ψφξθσ τθσ
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Κρυογεννιτριασ του Μαγνθτικοφ Τομογράφου, με CPV: 50710000-5 Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ:
[20PROC006956576]
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[66/20]

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: 61ΞΑ4690ΩΝ-Β5Λ

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
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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
26
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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:
30

*……+

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

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

35

ΑΔΑ: 61ΞΑ4690ΩΝ-Β5Λ

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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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
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