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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΑΝΩ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ

Ρόλθ

ΑΙΓΙΟ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

25100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL632

Τθλζφωνο

2691059437-59338

Fax

2691021705

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom2@gnaigio.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Γρ. Ρρομθκειϊν

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.gnaigio.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθν 6Θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ:




ςτο πρόγραμμα Διαφγεια (https://diavgeia.gov.gr)
ςτο ΚΘΜΔΘΣ (http://www.eprocurement.gov.gr)
 ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Νοςοκομείου www.gnaigio.gr
β) Ραροχι διευκρινιςεων δίνονται ςτα ανωτζρω τθλζφωνα επικοινωνίασ όλεσ τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ Δευτζρα-Ραραςκευι και ϊρεσ 09:00 π.μ ζωσ 14:00 μ.μ.
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν.
4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ανατολικισ Αχαΐασ .
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ βιολογικοφ και μοριακοφ υλικοφ
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν τεχνικι περιγραφι τθσ Διακιρυξθσ, με βάςθ πάντα τθν
προχπολογιςκείςα δαπάνθ όπωσ αναλφεται παρακάτω.
Θ εν λόγω υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV) : 90524300-9, 85111810-1 .
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 32.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 26.209,68, ΦΡΑ : 6.290,32€).
30.000,00€ κα επιβαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ Ν.Μ Αιγίου
2.500,00€ κα επιβαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ Α.Ο.Μ Καλαβρφτων
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι
μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ζωσ 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςθσ αξίασ μζχρι 100.000,00
Ευρϊ περιλαμβανομζνου ΦΡΑ κι ζωσ 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςθσ αξίασ από 100.001 Ευρϊ
και άνω περιλαμβανομζνου ΦΡΑ ςτθν περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ ι το 50% ςτθν περίπτωςθ
μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηομζνου από τθν
διακιρυξθ ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προμθκευτι.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ (12 μινεσ) με δικαίωμα μονομεροφσ τρίμθνθσ παράταςθσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
αποκλειςτικά βάςθ τθσ τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)
του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων
κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με
τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων
Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του
ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ
Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
το υπ’ αρικ. 10608/21-03-2018 ζγγραφο με κζμα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, τθσ 6θσ ΥΡΕ
τθν αρικ. 3/07-02-2019 κζμα 21 Απόφαςθ Δ.Σ περί ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 19/03/2019 και ϊρα 10:00π.μ από το
Τμιμα Γραμματείασ του Νοςοκομείου.
Θ θμερομθνία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν είναι θ 19/03/2019 και ϊρα 12:00 το μεςθμζρι.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL)
:
www.gnaigio.gr ςτθν διαδρομι : Νοςθλευτικι Μονάδα Αιγίου ► Ρρομικειεσ-Διαγωνιςμοί ►
Διακιρυξθ Διαγωνιςμϊν.
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ παροφςα Διακιρυξθ με αρικμό 2257/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004561122) με τα Ραραρτιματα που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ




το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ ]



οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ

2.1.2 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία (τεχνικά φυλλάδια, prospectus κτλ)
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ. Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.3 Δγγπήζεηο
Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ
ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ του θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ. Για ςυμβάςεισ κάτω των 20.000,00€ θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ δεν είναι υποχρεωτικι.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο.
2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
Σελίδα 9

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.2.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.2.3.
α) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
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λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει 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,
(η) εάν 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, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.2.1 ζωσ και 2.2.2.8 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα
μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτοκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
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φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ.
2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται (ςυμπλθρϊνοντασ το ΤΕΥΔ) να καλφπτουν με το μζςο όρο του
γενικοφ κφκλου εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ του διαγωνιςμοφ ι
του τμιματοσ του διαγωνιςμοφ που ςυμμετζχουν.
Σθμείωςθ: όταν μία επιχείρθςθ λειτουργεί λιγότερο από τρία ζτθ, δεν αποκλείεται αλλά ςυμπλθρϊνει
τα ανωτζρω αναλόγωσ των χριςεων λειτουργίασ τθσ.
2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ να δθλϊνουν (ςυμπλθρϊνοντασ το ΤΕΥΔ)τισ κυριότερεσ παραδόςεισ που ζχουν γίνει
κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν .
2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ εφόςον προβλζπεται) τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι
ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι ανακζτουςεσ
αρχζσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ.
Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
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2.2.7

ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.4) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ).
Το επιςυναπτόμενο ΤΕΥΔ, επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρϊνεται ςε όλα τα πεδία.
2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα ζην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.7).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τθν παράγραφο 2.2.2.2 Φορολογικι και Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα
γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ (Ριςτοποιθτικά πρωτοδικείου)
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 (γ-κ) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ από Επιμελθτιριο) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά
τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί
τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τουσ ιςολογιςμοφσ ι τα Ε3 των τριϊν τελευταίων ετϊν. Εάν ο
οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά,
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο
κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα ανάλογα
πιςτοποιθτικά ISO-CE κ.α. Επίςθσ ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται ςτα
ανωτζρω πιςτοποιθτικά να κατακζτει υπεφκυνθ διλωςθ μθ υποβολισ τουσ.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα
ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων
αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων
των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι
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απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ.
και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του
νόμου 4250/2014.
4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςθ τθσ τιμισ.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται ι κα υποβάλλονται με οιονδιποτε τρόπο ςτο πρωτόκολλο του
νοςοκομείου. Με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν
προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια του
διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από
τθ Διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν
προαναφερόμενθ διαδικαςία.
Θ Θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν είναι θ 19θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00π.μ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», πνπ ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ) Το ΤΕΥΔ, επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρϊνεται ςε
όλα τα πεδία του.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
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Διευκρινίηεται ότι ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο ΤΕΥΔ, το μζροσ ΙΙΙ, ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΡΟΥ ΣΧΕΤΙΗΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ, αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε. - ΙΚΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Ωσ εκ τοφτου το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ
(ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυςικό/- ά πρόςωπο/ α, τα οποία είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τον οικονομικό
φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των διατάξεων περί προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
(Ρρβλ.
Κανονιςμό
(ΕΕ)
2017/6
&
Κατευκυντιρια
Οδθγία
15
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.)
Σε περίπτωςθ που περιςςότερα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα παραπάνω ζχουν υποχρζωςθ υπογραφισ του
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν ςτο Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ του ίδιου (και όχι διαφορετικοφ για κάκε
υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
Ο/ΟΙ υπογράφοντεσ του ΤΕΥΔ, κα φαίνονται ξεκάκαρα ςτο ςθμείο τθσ υπογραφισ αναγράφοντασ
ευκρινϊσ το όνομά τουσ.
2.4.3.1 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
Ι τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα
Απαραίτθτθ και θ ςυμπλιρωςθ του φφλλου ςυμμόρφωςθσ όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΙV,
δθλϊνοντασ τθν ςυμμόρφωςθ ι μθ με τισ ηθτοφμενεσ προδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ πνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο
πξνζθνξώλ.
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ διακιρυξθσ:
Α. Σιμζσ
Θ τιμι των υπό προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΜΕΟΣ Β του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα οκτϊ
(8)μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω
αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,1
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε-Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν δφναται (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τεχνικι προςφορά και
οικονομικι προςφορά) κα διενεργθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ από τριμελι επιτροπι. Οι
εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των εταιρειϊν που υπζβαλαν προςφορά μποροφν να
παρευρίςκονται ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα αυτι και
μόνον αυτι, μποροφν εφόςον το επικυμοφν να λάβουν γνϊςθ για τα ζγγραφα ςυμμετοχισ των
ςυμμετεχόντων.
Θ επιτροπι αφοφ εξετάςει τα δικαιολογθτικά-τεχνικά χαρακτθριςτικά των προςφορϊν, ςτθ
ςυνζχεια κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και κα εντάξει ςχετικό
Ρρακτικό, το οποίο κα κοινοποιθκεί ςτο αρμόδιο όργανο προσ ζγκριςθ.
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο
θαηαθύξσζεο

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο

-

Γηθαηνινγεηηθά

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3
τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτισ.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 ζωσ 2.2.7
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
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ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:
Ροςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ,
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.

4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου

4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Σελίδα 21

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτα άρκρα 203 και 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
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ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαιαβή ππεξεζηώλ αλαδόρνπ
6.1.1. H παραλαβι των υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 και ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υπθρεςιϊν
διενεργείται ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Το κόςτοσ τθσ
διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.1.2. Θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα μίασ (1) εβδομάδασ.
Αν θ παραλαβι τθσ υπθρεςίασ και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει , αποδεικτικό προςκόμιςθσ, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα
εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί
θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.2 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.2.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ τθσ ςυμβατικισ υπθρεςίασ, με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
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αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.2.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.

- ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ α/α

Κ. ΛΕΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ολικό αίμα
Ερυκροκφτταρα
Αιμοπετάλια-Κοκκιοκφτταρα
Ρλάςμα πρόςφατα κατεψυγμζνο
Δείγματα πλάςματοσ/οροφ
Μυελόσ των οςτϊν
Ρρογονικά αιμοποιθτικά κφτταρα
Δείγματα ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ
Καλλιζργειεσ
Βιοψίεσ
Φαρυγγικό επίχριςμα
Ε.Ν.Υ., πτφελα, οφρα και άλλα βιολογικά
Νουκλεϊκά οξζα (DNA, RNA)
Test pap (κολπικό-τραχθλικό επίχριςμα)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Ρροκειμζνου μεταφορικι εταιρεία να αναλάβει τθ μεταφορά των παραπάνω υλικϊν κα πρζπει:
 Θ μεταφορά να γίνεται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Ρ.Ο.Υ. “Blood Cold Chain”, ADR
1999 με τισ ανά διετία ανακεωριςεισ του, 94/55/ΕΚ με τισ ανακεωριςεισ του, 2002/98/ΕΚ,
2004/33/ΕΚ, ΦΕΚ509/2000, ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ 781Β/2000, Α3/31882/2540/31-05-07 του
Υπουργείου Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, Γενικισ Διεφκυνςθσ Μεταφορϊν, Τμιματοσ Οδικϊν
Μεταφορϊν) και με απόλυτθ ςυνζπεια και αξιοπιςτία ςτθν τιρθςθ όλων των απαιτοφμενων
ςυνκθκϊν μεταφοράσ.
 Τα οχιματα να είναι ςφμφωνα με το από 18-03-2016, ζγγραφο του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ.
 Να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ, εξειδικευμζνο προςωπικό
και πιςτοποιθμζνο εξοπλιςμό (να κατατεκεί το πελατολόγιο με αναφορά ςτο είδοσ και τθν
διάρκεια του ζργου)
 Θ διάρκεια τθσ μεταφοράσ να υπόκειται ςε ςυγκεκριμζνουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ, που
υπαγορεφονται από τθ φφςθ τθσ μεταφερόμενθσ ουςίασ και το λόγο τθσ μεταφοράσ (π.χ.
επείγουςα μετάγγιςθ)
 Να τθροφνται οι κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ του προςωπικοφ, του οχιματοσ και του
εξοπλιςμοφ
 Θ μεταφορά να ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνα ζγγραφα μεταφοράσ
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 Να διακζτει πιςτοποίθςθ ISO για τισ εν λόγω μεταφορζσ (να κατατεκεί το ςχετικό πιςτοποιθτικό.)
 Να πραγματοποιεί τθ μεταφορά με βάςθ τισ ειδικζσ απαιτιςεισ /προδιαγραφζσ κάκε κατθγορίασ
βιολογικοφ υλικοφ (Ρίνακασ ΙΙ)
 Να αςφαλίηει τα είδθ που μεταφζρει για οποιαδιποτε φκορά ι αλλοίωςθ και να φζρει
αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για κάκε ηθμιά που τυχόν υποςτεί το βιολογικό υλικό κατά τθ μεταφορά
του. Το κόςτοσ τθσ αποηθμίωςθσ να προκφπτει μετά από υπολογιςμό του ελάχιςτου κόςτουσ του
αςκοφ, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με τθν επεξεργαςία του κατεςτραμμζνου αίματοσ ι
παραγϊγου.
ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR 2007)
ΚΑΤΘΓΟΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ

Α. ΜΘ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που ζχει ελεγχκεί με όλεσ τισ γνωςτζσ διακζςιμεσ
δοκιμαςίεσ και δεν περιζχει πακογόνουσ παράγοντεσ. Ρ.χ.
μονάδεσ ερυκρϊν προσ μετάγγιςθ

Β. ΔΥΝΘΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ
(ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

Υλικό που δεν ζχει ελεγχκεί με όλεσ τισ γνωςτζσ διακζςιμεσ
δοκιμαςίεσ ότι περιζχει πακογόνουσ παράγοντεσ. Ρ.χ.
Δείγμα αίματοσ για διαγνωςτικό ζλεγχο

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

Υλικό που ζχει ελεγχκεί με όλεσ τισ γνωςτζσ διακζςιμεσ
δοκιμαςίεσ ότι περιζχει πακογόνουσ παράγοντεσ που
μποροφν να προκαλζςουν – μετά από ζκκεςθ ςε αυτοφσ –
μόνιμθ ανικανότθτα, απειλι κατά τθσ ηωισ ι κανατθφόρα
αςκζνεια ςε κατά τα άλλα υγιείσ ανκρϊπουσ. Ρ.χ. Ορόσ
φορζα HIV

Σθμείωςθ: Για τθν καταχϊρθςθ ενόσ βιολογικοφ υλικοφ ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ απαιτείται ζνα ςτοιχείο
επαγγελματικισ κρίςθσ. Θ κρίςθ κα πρζπει να βαςίηεται ςε γνωςτό ιατρικό ιςτορικό, ςυμπτϊματα,
ενδθμικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ και μεμονωμζνεσ ςυνκικεσ τθσ πθγισ προζλευςθσ του υλικοφ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
1. Ρεριγραφι ζργου
Ζργο του αναδόχου είναι θ αςφαλισ μεταφορά αίματοσ, πλάςματοσ και λοιπϊν βιολογικϊν υλικϊν με
βάςθ προκακοριςμζνο πρόγραμμα που κα εκδίδεται από τθν υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό και
κατόπιν γραπτισ ςυνεννοιςεωσ του αναδόχου με τθν αρμόδια υπθρεςία ςχετικά με τουσ χρόνουσ και τα
ςθμεία παραλαβισ /παράδοςθσ. Σε περίπτωςθ επείγουςασ μεταφοράσ (π.χ. διακίνθςθ αίματοσ για
επείγουςα μετάγγιςθ) ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ειδοποιείται ζγκαιρα από τθν υπθρεςία .


Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφπτει τουσ ςτακμοφσ Αιμοδοςίασ ςε 24ωρθ βάςθ,
Σαββατοκφριακα και αργίεσ, για μεταφορά αςκϊν αίματοσ και παραγϊγων και άμεςθ κάλυψθ από
και προσ τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ τθσ 6θσ Υ.Ρ.Ε & και του Ν. Αττικισ.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφπτει άμεςα (κακθμερινά κακϊσ και Σαββατοκφριακα & αργίεσ)
τισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ με τισ ςυςκευαςίεσ για τθν μεταφορά βιολογικϊν δειγμάτων
μολυςματικϊν ι δυνθτικά μολυςματικϊν
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλφπτει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ μεταφοράσ αςκϊν αίματοσ,
παραγϊγων και βιολογικϊν δειγμάτων ςε 4 διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ.
2. Πχθμα μεταφοράσ
Τα οχιματα μεταφοράσ κα υπόκεινται ςτο Νόμο 3534/07 και κα χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθ
μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ. Να κατατεκεί λίςτα οχθμάτων με τισ αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ
καταλλθλότθτασ από το ΥΥΚΑ.
Το όχθμα να είναι κλιματιηόμενο, θ δε κακαριότθτα/ απολφμανςθ να γίνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα
και με βάςθ τισ οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ βιολογικοφ υλικοφ.
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Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαρροισ βιολογικοφ υλικοφ το όχθμα πρζπει να κακαριςτεί και να
απολυμανκεί άμεςα πριν τθν επόμενθ χριςθ.
Εντόσ του οχιματοσ απαγορεφεται:

3.

 Θ μικτι φόρτωςθ με άλλα είδθ
 Θ είςοδοσ και παραμονι ςτο όχθμα άλλων ατόμων πλθν του οδθγοφ
 Το παρκάριςμα ςε αφφλακτα ςθμεία
 Θ χριςθ ςυςκευϊν με φλόγα
Εξοπλιςμόσ οχιματοσ

Ο εξοπλιςμόσ του οχιματοσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ με τζτοιο τρόπο που δεν κα επθρεάηει τθν
ακεραιότθτα και τθν αςφάλεια του οδθγοφ, του μεταφερόμενου υλικοφ και δεν κα παρεμποδίηει τθν
τακτικι απολφμανςθ και κακαριότθτά του.
3.1 Θάλαμοι ςυντιρθςθσ βιολογικϊν υλικϊν
Ο κάλαμοσ ςυντιρθςθσ πρζπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμζνα επίπεδα κερμοκραςίασ για κάκε είδοσ
βιολογικοφ υλικοφ (Ρίνακασ ΙΙΙ) και να διεκζτει τθν κατάλλθλθ μόνωςθ που κα επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ
κερμοκραςίασ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα ανεξάρτθτα από τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ.
Θ ορκι λειτουργία του εξοπλιςμοφ πρζπει να επικυρϊνεται με τακτικοφσ ελζγχουσ και διαδικαςίεσ
ςυντιρθςθσ. Εάν και εφόςον γίνεται χριςθ ψυκτικϊν μζςων για τθν επίτευξθ τθσ κερμοκραςίασ τα μζςα
αυτά δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό.
Ο κάλαμοσ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ:
 Από τον Ρ.Ο.Υ για τθ μεταφορά και αποκικευςθ κερμοευαίςκθτων βιολογικϊν υλικϊν
 Κατά ADR για τθ μεταφορά μολυςματικϊν και δυνθτικά μολυςματικϊν βιολογικϊν υλικϊν
Να κατατεκοφν τα πιςτοποιθτικά των καταςκευαςτϊν για τθν ςυμμόρφωςθ των καλάμων μεταφοράσ με
τα πρότυπα του ΡΟΥ και του ADR.
Για τθ μεταφορά του βιολογικοφ υλικοφ από και προσ το όχθμα, προκειμζνου θ ψυκτικι αλυςίδα να
παραμείνει ςτακερι, πρζπει να γίνει χριςθ μόνο ειδικϊν φορθτϊν μζςων κατάλλθλων για τθ μεταφορά
βιολογικοφ υλικοφ με χαρακτθριςτικά (ςτακερότθτα, μονωςθ) ανάλογα του καλάμου ςυντιρθςθσ.
3.2 Ραρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ
Οι ςυνκικεσ κερμοκραςίασ πρζπει να παρακολουκοφνται με πιςτοποιθμζνεσ ςυςκευζσ καταγραφισ των
δεδομζνων τθσ κερμοκραςίασ ςε πραγματικό χρόνο.
Το καταγραφικό πρζπει να είναι τοποκετθμζνο ςε ςθμείο προςβάςιμο για ςυνεχι παρακολοφκθςθ από
τον οδθγό του οχιματοσ, με οκόνθ ψθφιακϊν ενδείξεων, ςυναγερμό και με δυνατότθτα 24ωρθσ ςυνεχοφσ
καταγραφισ. Τα δεδομζνα τθσ κερμοκραςίασ πρζπει να είναι διακζςιμα ςτθν Υπθρεςία άμεςα και
αναδρομικά όποτε αυτά ηθτθκοφν για αξιολόγθςθ.
Το ζργο απαιτεί ταυτόχρονθ μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ ςε τζςςερισ διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ όπωσ
αναλυτικά περιγράφεται ςτον πίνακα.(Να κατατεκεί θ ςχετικι εκτφπωςθ του καταγραφικοφ )

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ

Ολικό αίμα

2-6 ΟC

Ερυκροκφτταρα

2-6 ΟC

Αιμοπετάλια-Κοκκιοκφτταρα

20-24 ΟC

Ρλάςμα πρόςφατα κατεψυγμζνο

-20 ζωσ -35 ΟC

Δείγματα πλάςματοσ/οροφ

2-8 ΟC/-20 ζωσ -35 ΟC/-70 ΟC *

Μυελόσ των οςτϊν

12-25 ΟC
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Ρρογονικά αιμοποιθτικά κφτταρα

2-8 ΟC

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακοφ αίματοσ

2-8 ΟC

Καλλιζργειεσ

15-25 ΟC/37 ΟC

Βιοψίεσ

15-25 ΟC/37 ΟC

Φαρυγγικό επίχριςμα

2-8 ΟC

Ε.Ν.Υ., πτφελα, οφρα και άλλα βιολογικά

2-8 ΟC/15-25 ΟC

Νουκλεϊκά οξζα (DNA, RNA)

15-25 ΟC

* Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ το επίπεδο κερμοκραςίασ κακορίηεται από το είδοσ και το πρωτόκολλο τθσ
επιςτθμονικισ δοκιμαςίασ
3.3 Ειδικόσ εξοπλιςμόσ
3.3.1 Για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων περιςτατικϊν (όπωσ π.χ. διαρροι) το όχθμα μεταφοράσ πρζπει να
διακζτει:
 Ρυροςβεςτιρασ 2kg ξθράσ ςκόνθσ, ο οποίοσ πρζπει να ςυντθρείται ετθςίωσ και να διακζτει
θμερομθνία λιξθσ ςε διακριτό ςθμείο
 Ρροειδοποιθτικζσ πινακίδεσ
 Γιλζκο με φωςφορίηοντα ςτοιχεία
 Χιονοαλυςίδεσ
 Κουτί πρϊτων βοθκειϊν
 Απορροφθτικό υλικό
 Νερό
 Απολυμαντικό με βάςθ το χλϊριο
 Αντιςθπτικό χεριϊν
 Κολλφριο ματιϊν
 Γάντια μιασ χριςθσ
 Γάντια για χριςθ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ
 Ρροςτατευτικά γυαλιά
 Μάςκα μιασ χριςθσ
 Δοχείο κλινικϊν απορριμμάτων
3.3.2 Για μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτθ διακίνθςθ του βιολογικοφ υλικοφ και ςτθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ
επειγόντων περιςτατικϊν ςυνιςτάται θ χριςθ ςυςτιματοσ GPS με δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςε
πραγματικό χρόνο τόςο τθσ γεωγραφικισ κζςθσ όςο και τθσ κερμοκραςίασ εςωτερικά των καλάμων
κερμοςυντιρθςθσ. (Να κατατεκεί θ ςχετικι εκτφπωςθ GPS με τισ τζςςερισ κερμοκραςίεσ και τθ
γεωγραφικι κζςθ του οχιματοσ)
4. Συςκευαςία
4.1 Αςκοί αίματοσ και παράγωγα αυτοφ
Πταν απαιτείται θ ςυςκευαςία αςκϊν αίματοσ και παραγϊγων αυτοφ πρζπει να γίνεται χριςθ ειδικϊν
πιςτοποιθμζνων δοχείων μεταφοράσ αίματοσ / πλάςματοσ / αιμοπεταλίων με ιςχυρι μόνωςθ για
διατιρθςθ ςτακερισ τθσ κερμοκραςίασ ανεξάρτθτα από τισ περιβαλλοντολογικζσ ςυνκικεσ. Το
χρθςιμοποιοφμενο ψυκτικό υλικό για τισ μονάδεσ ολικοφ αίματοσ / ερυκρϊν / πλάςματοσ δεν πρζπει να
ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τουσ μεταφερόμενουσ αςκοφσ.
Σθμείωςθ: Θ χριςθ φορθτϊν ψυγείων από κοινό φελιηόλ δεν ςυνίςταται από τον Ρ.Ο.Υ. για τθν αςφαλι
μεταφορά αίματοσ και παραγϊγων αυτοφ.
Τα παραςκευάςματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτα ςτισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και
μεταφοράσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ, θ κερμοκραςία των αιμοπεταλίων πρζπει να διατθρείται
όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτθ ςυνιςτϊμενθ κερμοκραςία αποκικευςθσ, που είναι +20οC ζωσ + 24οC
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(μζςθ ςυνιςτϊμενθ κερμοκραςία +22οC) και ο χρόνοσ μεταφοράσ κα πρζπει να μθν υπερβαίνει τισ 24
ϊρεσ.
Σχετικά με τθ ςυςκευαςία και μεταφορά των αρχζγονων αιμοποιθτικϊν κυττάρων, κα πρζπει να ιςχφουν
οι γενικζσ ςυνκικεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ του κάκε μεταφερόμενου ανκρϊπινου ιςτοφ.
4.2 Δείγμα
Α. Ρρωτοταγισ ςυςκευαςία/περιζκτθσ
Α.1. Μολυςματικό υλικό: Ο περιζκτθσ τοποκετείται ςε πιςτοποιθμζνο ςάκο μιασ χριςεωσ, με ερμθτικό και
μόνιμο κλείςιμο, που ανοίγει μόνο με ςχίςιμο προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί το δείγμα. Ο ςάκοσ να ζχει
δφο κικεσ μια για το δείγμα και μια για το ςυνοδευτικό παραπεμπτικό.
Σθμείωςθ: Το παραπεμπτικό δεν πρζπει να ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τον περιζκτθ
Α.2. Δυνθτικά μολυςματικό: Ωσ άνω
Ρολλοί περιζκτεσ μποροφν να τοποκετθκοφν ςε κοινι ςυςκευαςία εάν και εφόςον είναι μερικϊσ
απομονωμζνοι μεταξφ τουσ.
Α.3 Σε περίπτωςθ μεταφοράσ υγροφ δείγματοσ ο περιζκτθσ (είτε πρόκειται για μολυςματικό υλικό είτε για
δυνθτικά μολυςματικό) πρζπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκι ποςότθτα απορροφθτικοφ υλικοφ ικανι να
απορροφιςει όλο τον όγκο του μεταφερόμενου υγροφ δείγματοσ και να το μετατρζψει ςε γζλθ, ςε
περίπτωςθ ριξθσ του περικζτι.
Α.4. Δευτεροταγισ ςυςκευαςία
Στθ ςυνζχεια ο περιζκτθσ ι οι περιζκτεσ τοποκετοφνται ςε ειδικό πιςτοποιθμζνο δοχείο μεταφοράσ
πολλαπλϊν χριςεων, με ερμθτικό κλείςιμο και κατάλλθλθ αντοχι για τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ
του μεταφερόμενου βιολογικοφ υλικοφ.
Πλεσ οι ανωτζρω ςυςκευαςίεσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ για τθ μεταφορά μολυςματικϊν και
δυνθτικά μολυςματικϊν ουςιϊν (διαγνωςτικά) να ζχουν αντοχι ςε κερμοκραςίεσ -40οC ζωσ 55οC και
πίεςθ ζωσ 95kPa και να φζρουν εξωτερικι ςιμανςθ επικινδυνότθτασ (βιολογικά επικίνδυνο).
Να κατατεκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά
Να κατατεκεί δείγμα ςάκου όπωσ περιγράφεται ςτθν 4.2.Α.1 παράγραφο.
Να κατατεκεί δείγμα ςάκου όπωσ περιγράφεται ςτθν 4.2.Α.2 παράγραφο
Να κατατεκεί δείγμα κικθσ όπωσ περιγράφεται ςτθν 4.2.Α.3 παράγραφο.
5. Ζγγραφα μεταφοράσ
Θ εταιρεία μεταφοράσ να εκδίδει με ευκφνθ τθσ οποιαδιποτε παραςτατικά, φορτωτικζσ και άλλα
απαραίτθτα ζγγραφα για τθ μεταφορά.
Απαραίτθτα ζγγραφα για τθν αςφαλι διακίνθςθ βιολογικοφ υλικοφ


Ειδικό τριπλότυπο ζγγραφο μεταφοράσ, ςτο οποίο να αναφζρονται τα πλιρθ ςτοιχεία αποςτολζα
και παραλιπτθ, είδοσ/ποςότθτα/όγκοσ/κερμοκραςία του μεταφερόμενου βιολογικοφ υλικοφ.
Στθν περίπτωςθ μεταφοράσ μολυςματικϊν και δυνθτικά μολυςματικϊν το τριπλότυπο πρζπει να
αναφζρει ςτθ ςυςκευαςία και τθν κατθγοριοποίθςθ του βιολογικοφ υλικοφ με βάςθ τθ νομοκεςία
περί επικινδυνότθτασ
 Δελτίο ατυχιματοσ
 Γραπτζσ οδθγίεσ φόρτωςθσ, μεταφοράσ και εκφόρτωςθσ
 Ριςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ κατά ADR του οδθγοφ
(Να κατατεκοφν τα ςχετικά αποδεικτικά)
6. Ρροςωπικό μεταφοράσ
Το υπεφκυνο προςωπικό για τθ μεταφορά βιολογικοφ υλικοφ να είναι ζμπειρο και εξειδικευμζνο ςτισ
μεταφορζσ βιολογικοφ υλικοφ.
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Θ εκπαίδευςθ πρζπει να περιλαμβάνει:





Τθ ςυνεχι του επιμόρφωςθ με βάςθ τθν ιςχφουςα Νομοκεςία για τθ μεταφορά επικίνδυνων
ουςιϊν και τθ ςχετικι πιςτοποίθςι του από το Υπουργείο Μεταφορϊν
Τισ ςυνκικεσ χειριςμοφ, μεταφοράσ και κερμοκραςίασ ανά είδοσ βιολογικοφ υλικοφ
Τουσ κανόνεσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ που πρζπει να τθροφν
Τουσ εκτιμϊμενουσ κινδφνουσ κατά τθ μεταφορά κάκε κατθγορίασ βιολογικοφ υλικοφ κακϊσ και
τθ διαδικαςία αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων περιςτατικϊν που δφναται να προκφψουν από αυτοφσ
τουσ κινδφνουσ.
ΜΟΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θ μεταφορά του Μοριακοφ υλικοφ κα πραγματοποιείται από και προσ το Κζντρο Αίματοσ του
Ρανεπιςτθμιακοφ Γ.Ν Ρατρϊν ςτο οποίο κα γίνεται ζλεγχοσ με τθ μζκοδο τθσ μοριακισ τεχνικισ.
Διευκρινίηεται ότι, θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ανά
δρομολόγιο μεταφοράσ *ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυςκευαςίασ ανεξαρτιτωσ τφπου+ από και
προσ το Κζντρο Αίματοσ του Ρανεπιςτθμιακοφ Γ.Ν. Ρατρϊν (ίο).
Σε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ από το ΕΚΕΑ, θ μεταφορά των δειγμάτων
αίματοσ κα γίνετε πλζον ςτο Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ ςτθν Ακινα. Ωσ εκ τοφτου να δοκεί και τιμι
αποςτολισ για Ακινα.
Οι ςυνκικεσ μεταφοράσ και διανομισ του αίματοσ και των ςυςτατικϊν του αίματοσ κακορίηονται από τθν
Οδθγία 2004/33/ΕΚ (άρκρο 5 και παράρτθμα IV), θ οποία ορίηει ότι θ μεταφορά και θ διανομι ςε όλα τα
ςτάδια τθσ αλυςίδασ τθσ αιμοδοςίασ πρζπει να πραγματοποιείται υπό ςυνκικεσ που εξαςφαλίηουν τθν
ακεραιότθτα του προϊόντοσ.
Θ ςθμαςία τιρθςθσ και ελζγχου των κακοριηόμενων ορίων κερμοκραςίασ (αλυςίδα ψφξθσ) είναι τεράςτια,
αφοφ αποκλίςεισ από τα όρια αυτά, μπορεί να αλλοιϊςουν δραςτικά το προϊόν. Θ «αλυςίδα ψφξθσ», που
ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να ςπάει, περιλαμβάνει τθν προετοιμαςία, τθ μεταφορά και τθν
προαναλυτικι φάςθ τθσ παραλαβισ κι αποτελείται από τα ακόλουκα εμπλεκόμενα μζρθ:
1. Τθν υπθρεςία αιμοδοςίασ/Κζντρο που πραγματοποιεί τθν αρχικι προετοιμαςία και ςυςκευαςία.
2. Τον μεταφορζα ο οποίοσ παραλαμβάνει και μεταφζρει το ςυςκευαςμζνο προϊόν.
3. Τθν Υπθρεςία αιμοδοςίασ / Κζντρο που παραλαμβάνει και αποςυςκευάηει τα προϊόντα
Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται:
1. Να διακζτει εμπειρία ςε ανάλογου τφπου μεταφορζσ και να κατακζςει αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ από
δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ
2. Να υποςτθρίηει το εν λόγω ζργο με ομάδα διαχείριςθσ και να διακζτει ικανό ςτόλο οχθμάτων και
κατάλλθλα εκπαιδευμζνουσ οδθγοφσ. Ρρζπει να περιλαμβάνονται και οχιματα για μεταφορά ςε ακραίεσ
καιρικζσ ςυνκικεσ (πλθμμφρα, καφςωνασ, χιόνι κ.λ.π ). Επιπρόςκετα, τα οχιματα μεταφοράσ πρζπει να
διατθροφνται κακαρά και να ςυντθροφνται (ιδιαίτερα το ςφςτθμα κλιματιςμοφ) ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα βάςει γραπτισ διαδικαςίασ, να ςυμπλθρϊνονται και αρχειοκετοφνται τα ςχετικά ζντυπα.
Τουσ κερινοφσ μινεσ οι καμπίνεσ των οχθμάτων μεταφοράσ πρζπει να κλιματίηονται ςυνεχϊσ και θ
κερμοκραςία των καμπίνων να ελζγχεται και καταγράφεται περιοδικά.
Τα οχιματα να είναι ςφμφωνα με το από 18-03-2016, ζγγραφο του Εκνικοφ Κζντρου Αιμοδοςίασ. Για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ του ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ ςτοιχείων κατ’ ελάχιςτον δφο
οχθμάτων (άδειεσ κυκλοφορίασ, βεβαιϊςεισ καταλλθλότθτασ). Οι οδθγοί των οχθμάτων να είναι
πιςτοποιθμζνοι κατά ADR. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν εκτζλεςθσ του ζργου απαιτείται θ προςκόμιςθ
ςτοιχείων κατ’ ελάχιςτον δφο οδθγϊν (Ριςτοποιθτικά επαγγελματικισ κατάρτιςθσ κατά ADR των οδθγϊν,
κακϊσ και τo αποδεικτικό για τθ ςχζςθ εργαςίασ των οδθγϊν με τθν εταιρία δθλ. αναγγελίεσ πρόςλθψθσ
ΟΑΕΔ και ΑΡΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμινου).
3. Να αςφαλίηει τα είδθ που μεταφζρει για οποιαδιποτε φκορά ι αλλοίωςθ και φζρει αποκλειςτικά τθν
ευκφνθ για κάκε ηθμιά που τυχόν υποςτεί το μεταφερόμενο προϊόν. Το κόςτοσ αποηθμίωςθσ προκφπτει
μετά από υπολογιςμό του ελάχιςτου κόςτουσ τθσ μονάδασ αίματοσ/πλάςματοσ/αιμοπεταλίων, το οποίο
κυμαίνεται ανάλογα με τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ/παραςκευισ του. Στον υπολογιςμό του κόςτουσ κα
λθφκεί υπόψθ θ μζςθ Ευρωπαϊκι τιμι.
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4. Ο μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9000. Να κατατεκεί το ςχετικό
πιςτοποιθτικό.
5. Ο μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει μθχανιςμό αντιμετϊπιςθσ και ικανοποίθςθσ εκτάκτων –
επειγόντων περιςτατικϊν ηιτθςθσ, ιδιαίτερα ςε θμζρεσ αργιϊν και διακοπϊν.
6. Ο μεταφορζασ εξαςφαλίηει ότι όλεσ οι αποςτολζσ παραλαμβάνονται και παραδίδονται από/προσ τισ
διευκφνςεισ που ορίηει ο εντολζασ. Τα προϊόντα πρζπει να παραδίδονται μόνο ςτισ υπθρεςίεσ
αιμοδοςίασ/κζντρα αίματοσ για τα οποία προορίηονται και ςε πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο που υπογράφει
το ςχετικό ζντυπο παραλαβισ και κζτει τθν ςφραγίδα τθσ υπθρεςίασ. Ο μεταφορζασ οφείλει να ακολουκεί
το χρονοδιάγραμμα παραλαβϊν και παραδόςεων όπωσ αυτό ζχει οριςκεί από τον εντολζα.
Οι προγραμματιςμζνεσ αποςτολζσ κα πρζπει να βρίςκονται ςτισ εγκαταςτάςεισ τελικοφ προοριςμοφ το
μζγιςτο εντόσ 12 ωρϊν από τθν ϊρα παραλαβισ τουσ.
Για τυχόν αποκλίςεισ, από το κακοριηόμενο από τον εντολζα πρόγραμμα παραλαβισ ι παράδοςθσ, ο
μεταφορζασ οφείλει να ενθμερϊνει άμεςα τθλεφωνικά τoν εντολζα και να ακολουκεί ζγγραφθ
ενθμζρωςθ (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι τθλεομοιοτυπία).
Ο μεταφορζασ υποχρεοφται ςτθ ςυμμόρφωςθ μεταφοράσ όπωσ αυτι ορίηεται από τον εντολζα.
Λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ φυςικι παράδοςθ των αποςτολϊν (πχ δρομολόγια) είναι ςτθν κρίςθ του
μεταφορζα, δεν επιτρζπεται όμωσ θ παράλλθλθ μεταφορά αποςτολϊν με άλλα προϊόντα ευπακι,
επικίνδυνα, νωπά και με ανεπαρκι ςυςκευαςία ι με οτιδιποτε άλλο, ζτςι όπωσ αυτά ορίηονται από τουσ
διεκνείσ κανόνεσ ADR.
Πλεσ οι αποςτολζσ κα πρζπει να παρακολουκοφνται μζςω θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων, ενϊ τα ςτοιχεία
παράδοςθσ κα πρζπει να είναι πάντα ευδιάκριτα και διακζςιμα.
7. Θ μεταφορά κα πραγματοποιείται με ςυςκευαςία που κα διαςφαλίηει τθ διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ
και τθσ κερμοκραςίασ αποκικευςθσ του αίματοσ και των ςυςτατικϊν του αίματοσ κατά τθ διανομι και
μεταφορά τουσ (Ρ.Δ.25 Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία 2005/61/ΕΚ και προσ τθν
Οδθγία 2005/62/ΕΚ (EEL 256/1.10.2005)
Ο μεταφορζασ κα πρζπει να διακζτει ςτθν υπθρεςία αιμοδοςίασ/Κζντρο τθν απαραίτθτθ ποςότθτα
διακριβωμζνων ςυςκευαςιϊν ειδικϊν προδιαγραφϊν για ελεγχόμενθ κερμοκραςία, για τθ διατιρθςθ του
περιεχομζνου ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ +2 οC ζωσ + 6οC, ςε κερμοκραςία δωματίου (+20 oC ζωσ + 24oC),
ζτςι όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Θ διαδικαςία ςυςκευαςίασ των αποςτολϊν αποτελεί ευκφνθ του αποςτολζα και εκτελείται από τον ίδιο.
Στθν περίπτωςθ που πραγματοποιοφνται αλλαγζσ ςτα υλικά ςυςκευαςίασ ι ςτισ ακολουκοφμενεσ
διαδικαςίεσ, κα πρζπει να πλθροφν τισ ίδιεσ απαιτιςεισ με τα αρχικά προςφερόμενα
ΕΓΓΑΦΑ-ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Σε κάκε ςυςκευαςία πρζπει να εςωκλείεται ι επιςυνάπτεται ζγγραφο (Δελτίο αποςτολισ) βάςει του
οποίου πιςτοποιείται θ θμερομθνία, το είδοσ και θ παραδιδόμενθ ποςότθτα, θ αποςτζλλουςα υπθρεςία
κακϊσ και ο τελικόσ παραλιπτθσ. Αν κρίνεται αναγκαίο μπορεί να εςωκλείονται και ειδικά ςυνοδευτικά
ζγγραφα όπωσ π.χ. πιςτοποιθτικά ελζγχου.
Κάκε αποςτελλόμενθ ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι καλά ςυςκευαςμζνθ, ςφραγιςμζνθ και να φζρει τθ
ςχετικι ετικζτα με επιςιμανςθ για τισ ςυνκικεσ φφλαξθσ και τον προοριςμό κακϊσ και ότι πρόκειται για
αίμα ι προϊόντα αίματοσ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Το αίμα και τα προϊόντα του (ζτςι όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα) πρζπει να ςυςκευάηονται κατά τρόπο
ϊςτε:
α) να αποφεφγεται θ απϊλεια των αναγνωριςτικϊν τουσ ςτοιχείων
β) να λαμβάνονται οι απαιτοφμενεσ προφυλάξεισ για τθν αποφυγι διαρροισ ι κραφςθσ
γ) να είναι αςφαλι και να μθν εκτίκενται ςε εκτόσ ορίων επίπεδα κερμοκραςίασ, φωτόσ, υγραςίασ ι ςε
άλλεσ ανεπικφμθτεσ επιδράςεισ οφτε ςε μικροοργανιςμοφσ ι άλλουσ επιβλαβείσ οργανιςμοφσ.
Θ προςφερόμενθ ςυςκευαςία πρζπει να ζχει λάβει ςχετικι επικφρωςθ όςον αφορά ςτθ διατιρθςθ τθσ
ςυνιςτϊμενθσ κερμοκραςίασ αποκικευςθσ του προϊόντοσ για τον προτεινόμενο μζγιςτο χρόνο και ςε
ακραίεσ τιμζσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ κατά τθ μεταφορά.
Οι προςφερόμενεσ ςυςκευαςίεσ αντικακίςτανται με ευκφνθ του μεταφορζα όταν υπάρχουν ενδείξεισ
φκοράσ, καταςτροφισ ι δεν είναι κακαρζσ.
8. Θ ςυςκευαςία να περιλαμβάνει :
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•Ριςτοποιθμζνθ ςυςκευαςία από μονωτικό υλικό που να κλείνει ςτεγανά (insulated box)
•εξωτερικι προςτατευτικι ςυςκευαςία (χάρτινθ ι από άλλο υλικό όπου αυτό είναι απαραίτθτο)
•τισ απαραίτθτεσ παγοκφςτεσ
•ςτατϊ ι άλλο μζςο για τθν ςυςκευαςία των δειγμάτων ςε όρκια κζςθ
•απορροφθτικό υλικό (όπου χρειάηεται)
•επαρκζσ μονωτικό υλικό που να επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του περιεχομζνου για
τουλάχιςτον 48 ϊρεσ
•απαραίτθτεσ ετικζτεσ και λοιπά υλικά ςυςκευαςίασ.
Οι ςυςκευαςίεσ προςφζρονται ςε τρία ενδεικτικά μεγζκθ και για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ κερμοκραςίεσ :
Για μεταφορά 10-20 δειγμάτων ι 2-5 μονάδων αίματοσ (τφποσ Α)
Για μεταφορά 21-50 δειγμάτων ι 6-10 μονάδων αίματοσ (τφποσ Β)
Για μεταφορά 51-100 δειγμάτων ι 11-20 μονάδων αίματοσ(τφποσ Γ)
Για κάκε προϊόν (αίμα, πλάςμα, αιμοπετάλια, δείγμα) και τφπο ςυςκευαςίασ πρζπει να υπάρχουν οδθγίεσ
ςυςκευαςίασ, περιγραφι των εργαςιϊν ςυςκευαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε επικουρικισ
εργαςίασ, και του χρθςιμοποιοφμενου εξοπλιςμοφ και να κατατεκοφν οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ
(validation) μζςω των οποίων εκδόκθκαν οι ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ.
Για ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, που κα κακορίηονται από τθν αποςτζλλουςα υπθρεςία αιμοδοςίασ (μετά
από οδθγίεσ του Ε.ΚΕ.Α), να προςφζρεται θ προβλεπόμενθ ςυςκευαςία για τθν κατθγορία UN 3373.
Ρθγι ψφξθσ είναι ειδικά gel-packs / παγοκφςτεσ προςτατευμζνεσ με πλαςτικό ι χαρτόνι και μθ ερχόμενεσ
απευκείασ ςε επαφι με το προϊόν. Αποδεκτζσ οι παγοκφςτεσ χωρίσ τθ ςχετικι επζνδυςθ (πλαςτικό ι
χαρτόνι), εφόςον ςτον κφριο περιζκτθ περιλαμβάνεται υλικό ϊςτε να μθν ζρχονται ςε επαφι με το υπό
μεταφορά προϊόν.
Οι επαναχρθςιμοποιοφμενεσ παγοκφςτεσ κα πρζπει να ελζγχονται για τθν ακεραιότθτα τουσ. Αν
παρατθρθκεί βλάβθ, τότε αντικακίςτανται με νζεσ με ευκφνθ του μεταφορζα.
Να προςδιορίηεται ο αναγκαίοσ χρόνοσ και θ κερμοκραςία ψφξθσ των προςφερόμενων παγοκυςτϊν για
κάκε προτεινόμενθ ςυςκευαςία, κακϊσ και ο απαραίτθτοσ χρόνοσ που πρζπει να μεςολαβεί από τθν ψφξθ
τθσ παγοκφςτθσ μζχρι τθν τοποκζτθςθ τθσ ςτθν ςυςκευαςία.
Να περιγράφεται ο τρόποσ τοποκζτθςθσ και ο ακριβισ αρικμόσ των παγοκυςτϊν για κάκε προτεινόμενθ
ςυςκευαςία ςε ςυνάρτθςθ με τθν κερμοκραςία περιβάλλοντοσ, τον χρόνο μεταφοράσ, τθν ποςότθτα που
μεταφζρεται, κλπ.

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ του διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 32.500,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% και κα καλφψει τισ ανάγκεσ του Γ.Ν Ανατολικισ Αχαΐασ για χρονικό
διάςτθμα ενόσ ζτουσ.
Συγκεκριμζνα:
30.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ κα επιβαρφνουν το προχπολογιςμό τθσ Ν.Μ Αιγίου, για
μεταφορά Μοριακοφ και βιολογικοφ υλικοφ
2.500,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ κα επιβαρφνουν το προχπολογιςμό τθσ Α.Ο.Μ Καλαβρφτων για
μεταφορά Βιολογικοφ υλικοφ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+

Ραροχι 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: Γενικό Νοςοκομείο Ανατολικισ Αχαΐασ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221893
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Άνω Βουλωμζνο/Αίγιο/25100
- Τθλζφωνο: 26910 59437/26910 59438
- Θλ. ταχυδρομείο: prom2@gnaigio.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.gnaigio.gr/aigio
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): ΥΡΘΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: 90524300-9, 85111810-1
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 19PROC004561122
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε: Υπθρεςίεσ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

Στοιχεία αναγνώριςθσ:
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 αρμόδιοιi :

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ *……+
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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:
α) *……+
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 β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο3: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
γ) *……+
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται
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ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ δ) *+ Ναι *+ Πχι
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,
ε) *+ Ναι *+ Πχι
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία *+ Ναι *+ Πχι
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με
άλλουσ4;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
β) *……+
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
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: Ρλθροφορίεσ 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:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο *……+
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά *……+
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ,
τον ςκοπό …):
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ5
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ *+Ναι *+Πχι
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;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ 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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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ6
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ7·
2. δωροδοκία8,9·
3. απάτθ10·
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 *+ Ναι *+ Πχι
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπου14 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;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+15
Εάν ναι, αναφζρετε16:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
λόγοσ(-οι):* +
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
β) *……+
απόφαςθ:
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+17
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)18;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν19:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ20, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
Εάν όχι αναφζρετε:

ΦΟΟΙ

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε
υποχρεϊςεων;

θ

ακζτθςθ

των

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
-*+ Ναι *+ Πχι
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
-*……+·
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

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 γ.2)*……+·
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
δ) *+ Ναι *+ Πχι
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;21
Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ

-*……+·

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

*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 22
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
*……+*……+*……+
αναφζρετε:
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου23;
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: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ24
:
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
δραςτθριοτιτων, ι

επιχειρθματικϊν

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 ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ25
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμα26;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

[.......................]

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

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

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων27, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*.........…+

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ28;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ
*...................…+

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια29 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
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ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ

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

φορζασ

να *+ Ναι *+ Πχι

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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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Εκπλιρωςθ όλων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα
επιλογισ;

τα

των

απαιτοφμενων Απάντθςθ

απαιτοφμενα

κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ *…+
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ31; του:
Εάν
θ
ςχετικι
τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του

Εάν
θ
ςχετικι
τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι

διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Απάντθςθ:

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
οικονομικοφ φορζα των τριϊν τελευταίων
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
οικονομικϊν ετϊν είναι ο εξισ :
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα των τριϊν τελευταίων (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικϊν ετϊν είναι ο εξισ32:
*……+,*……+*…+νόμιςμα
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ διακιρυξθ των τριϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τελευταίων οικονομικϊν ετϊν είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα των τριϊν τελευταίων
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
διακιρυξθ είναι ο εξισ33:
*……+,*……+*…+ νόμιςμα
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1) Κατά τα τρία τελευταία ζτθ34, 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:

Ρεριγρα
φι

ποςά

θμερομθ
νίεσ

παραλιπτ
εσ

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ35:
2) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα *+ Ναι *+ Πχι
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, *+ Ναι *+ Πχι
αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
3) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειών:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 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:
*….............................................]
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα Απάντθςθ:
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
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:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
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: Τελικζσ δθλϊςεισ
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
αναφζρονται36, 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
δωρεάν37.
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 Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ
υπογραφι:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ
ΡΟΚΑΘΟΙΣΜΕΝΘ ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ
ΕΓΑΣΙΜΩΝ

ΤΙΜΗ/ΑΡΟΣΤΟΛΗ

ΦΡΑ

ΕΚΤΑΚΤΘ ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΓΑΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΘ ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΙΑΚΩΝ Θ ΑΓΙΩΝ
ΤΥΧΟΝ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΑΝΑ ΕΡΙΡΛΕΟΝ
ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ Θ ΡΑΑΛΘΡΤΘ
Θσ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΡΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ 6 ΥΡΕ
ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΜΟΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ Ρ.Γ.Ν.Ρ
ΑΡΟΣΤΟΛΘ ΜΟΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΕΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδεηγκα Φύιινπ ζπκκόξθσζεο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΡΟΜΡΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι
επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει
ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ
προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον
υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ
που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ
αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν
ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί
απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και
επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται
αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.
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Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά
το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό
φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα
Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18).
Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ
παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται.
Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν.
Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον
πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
(ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αρικμ. ……… / …..- ….- 2017

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ

…………………………….

ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………..
Του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ( Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ )

Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………… € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΘΟ 1 ΟΙΣΜΟΙ
ΑΘΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΘΟ 3 ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
ΑΘΟ 4 ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΘΟ 5 ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΘΟ 6 ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΙ ΤΘΝ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
ΑΘΟ 7 ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
ΑΘΟ 8 ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
ΑΘΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΘΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΑΘΟ 11 ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΘΟ 12 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
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ΣΜΒΑΣΗ ΥΡ. ΑΙΘ. ……… / …..-…….-2018

Στθν Αίγιο ςιμερα ( ………………… του ζτουσ 2018) οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι:
Αφενόσ
Το Γ. Ν. Ανατολικισ Αχαΐασ που εδρεφει ςτο Αίγιο, Άνω Βουλωμζνο και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν
υπογραφι τθσ παροφςασ από τθν Διοικιτρια του Νοςοκομείου κα ΡΑΝΑΓΟΥΛΑ ΜΑΜΜΗ και το οποίο ςτο
εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι»
και αφετζρου
Η εταιρεία με τθν επωνυμία ……………………. που εδρεφει ςτο ……………., (……………-Τ.Κ. ………), ζχει αρικμό
φορολογικοφ μθτρϊου ……………….., υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ:……………………. και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ.
……………………… και ο οποίοσ ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ».
Λαμβάνοντασ υπόψθ :

1) Τθν από ……………. / ……… / ………. 2017 προςφορά του αναδόχου
2) Τθν υπ. αρικ. …….θ / ….-……-2017 απόφαςθ Διοικθτι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία
κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ ςτον Ανάδοχο
3) Τθν υπ. αρικ. ……..θ / ……-……..-2017 κζμα ……..ο απόφαςθ Δ.Σ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία
εγκρίνει τθν ανωτζρω απόφαςθ του Διοικθτι.

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:

ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ
Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα
πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.)
ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ
με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό.
Διοικθτικι εντολι: Οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του
Ζργου.
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό
που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και
των τθλεομοιοτυπιϊν.
ΕΓΟ : ………………………………….. του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Νοςθλευτικι Μονάδα
Αιγίου).
Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: ….. / …… / 2017
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Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που
ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ του ζργου και τθν παραλαβι του ζργου (τμθματικι – οριςτικι).
Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά ζργα, προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι
οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ.
Ρροκεςμίεσ: Τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε θμζρεσ, που αρχίηουν να
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ
διαςτιματοσ.
Ρροςφορά: Θ από …..-….-2017 προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Σφμβαςθ: Θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν
εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί.
Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, κακϊσ και
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) τθ
Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου.

ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που
αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ του ζργου όπου αφορά τθν ΡΟΜΗΘΕΙΑ του
…………………………………….

ΚΑΕ …………… ………………… € ( ςυμπεριλαμβανομζνου ανάλογου ΦΡΑ )
&
CPV ………………………

Θ τμθματικι προμικεια κα ορίηεται κάκε φορά, ζπειτα από ζγγραφθ παραγγελία από το αντίςτοιχο τμιμα
του Νοςοκομείου, ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των τμθμάτων.
ΑΘΟ 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό
…………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ ………………, ποςοφ …………………….. € ( …………… €) ιτοι το (5% τθσ
ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Ρρομθκευτι, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ
μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ.

ΑΘΟ 4.ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου.

2.

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
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3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν
υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
4. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το Ζργο, ςφμφωνα με τα
κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ
εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ Ομάδα Ζργου με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία,
τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.
5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν από
τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ
Ομάδασ Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν
παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
6. Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα
μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
7. Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα.
8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςτισ αποκικεσ του νοςοκομείου, με ευκφνθ και
ζξοδα δικά του και ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ όπωσ αναφζρονται ςτο ανωτζρω
άρκρο 2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 5. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ
Θ ςυνολικι διάρκεια υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται από ……. / ….. / 2017 ζωσ ….. / …… / 2017. Ουδεμία
ουςιϊδθσ μεταβολι του προγράμματοσ επιτρζπεται χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.

ΑΘΟ 6. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ – ΕΚΡΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΙ ΤΗΝ ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Σε περίπτωςθ που θ προμικεια παραδοκεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορφϊκθκε με
τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ
του Ν. 4412/2016 άρκρο 207.
ΑΘΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των …………….
€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το
ςυμβατικό αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ
μετά από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα
περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν
εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε
ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Η τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν, πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν και υλικϊν κα γίνεται μετά τθν ζγγραφθ
πιςτοποίθςθ όλων των ανωτζρω από τθν ΕΡΡΕ προσ το λογιςτιριο και μετά από επικοινωνία τθσ
αναδόχου εταιρείασ με αυτό.
Θ υποβολι του τιμολογίου κα γίνεται ξεχωριςτά ςτθν κάκε Νοςθλευτικι Μονάδα.
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Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ
του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν.
2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει & Ν. 4172/2013 άρκρο 61, 62,64).
Στθν αμοιβι του αναδόχου, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε
άλλθ επιβάρυνςθ.
Στθν αμοιβι του Ρρομθκευτι χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ:

• 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ (Ν. 3580/07)
• Ραρακρατείται φόροσ 4% για προμικεια υλικϊν & 8% για παροχι υπθρεςιϊν
• 0,10% υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ επί τθσ κακαρισ αξίασ
• 3% ΧΑΤΟΣΘΜΟ επί του ΕΑΑΔΘΣΥ
• 20% ΟΓΑ ΧΑΤΟΣΘΜΟΥ επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ
προμικειασ.
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του Ζργου.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι
οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.

ΑΘΟ 8. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
Ο Ρρομθκευτισ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

ΑΘΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να αναςτείλει τθν εφαρμογι μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ
παροφςασ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ ςτον Ρρομθκευτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν. 4412/2016
άρκρο 133. Στθν γνωςτοποίθςθ αυτι προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ
θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κακϊσ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια τθσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ
αναςτολισ ο Ρρομθκευτισ απαλλάςςεται εκείνων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων θ εκπλιρωςθ των
οποίων ζχει αναςταλεί.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου.
Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ για το Ζργο, που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ
καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν
προϊόντων που αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν.
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Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ τθσ
περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν
θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου και θ
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα.
Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του Ν.
4412/2016.

ΑΘΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 202 του Ν. 4412/2016.
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο του Ζργου, γίνει θ
αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.

ΑΘΟ 11. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου, o N. 4412/2016 και θ από ………../…..-……-2017 κατατεκείςα
προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε
περίπτωςθ αςάφειασ ι διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν , θ ςειρά προτεραιότθτασ
και ιςχφοσ είναι θ ακόλουκθ:
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ
β) Ο Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου και o N. 4412/2016
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
δ) Θ προςφορά του Αναδόχου
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ
παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.

ΑΘΟ 12. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ
Ο Ρρομθκευτισ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με
βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν,.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια του
Αιγίου, ςφμφωνα με το άρκρο 175 Ν. 4412/2016, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το
κοινοτικό.
ΣΕ ΡΙΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε τρία πρωτότυπα, δφο ζλαβε θ Ανακζτουςα Αρχι και ζνα
ο Ανάδοχοσ.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΗ
ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
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