ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

10/12/2018

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα ΩΡΑ: 14:30΄
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

11/12/2018

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη ΩΡΑ: 10:00΄
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

33123230-9
EL 52

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS
EL 53
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
ΦΠΑ

16.935,48€

21.000,00€
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ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/11/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΗΜΕΡΑ: Τρίτη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

27/11/2018

ΗΜΕΡΑ: Τρίτη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ–ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)
3. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
4. ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄)
5. ΤΕΥ∆ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν.3329/2005 (81/Α΄/2005) «Περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.3580/2007 (134/Α΄/2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν.3918/2011 (31/Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
4. ΤουΝ.4013/2011 (204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 61 του
Ν. 4146/2013 (90/Α΄/2013).
5. Του Ν.4072/2012 (86/Α΄/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –
Νέα εταιρική μορφή- Σήματα- Μεσίτες Ακινήτων- Ρύθμιση Θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», Μέρος Δεύτερο, Νέα εταιρική μορφή:
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).
6. Του Ν.4238/2014 (38/Α΄/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
7. Του Ν. 4250/2014 (74/Α΄/2014)
«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
8. Του Ν. 4254/2014 (85/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
9. Του N.4412/2016 (47/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί,
συμπληρωθεί έως σήμερα και ισχύει.
10. Του Ν.4486/2017 (115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
11. Τον υπ’αρίθμ. Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης
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Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων).

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ6α/ οικ.36932/ 17.03.2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος
και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2%
κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και
υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007).
2.2. Την υπ’ αριθμ. 158/2016 (3698/Β΄/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
2.3. Την υπ’ αριθμ. 615/24769/11-7-2018, (ΑΔΑ Ω6ΚΕΟΡΕΠ-ΦΚ8) Απόφαση του
Διοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) που αφορά στην έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών.
2.4. Τις υπ’ αριθμ α) 18049/15-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΟΓΟΡΕΠ-ΘΗ4) Ανάληψη
Υποχρέωσης συνολικού ποσού 20.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) & β) 35479/2809-2018 (ΑΔΑ: 6Σ1ΡΟΡΕΠ-1ΕΡ), Συμπληρωματική Ανάληψη Υποχρέωσης
συνολικού ποσού 1.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) που αφορούν στην προμήθεια
15 Ηλεκτροκαρδιογράφων για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας
της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).
2.5. Την υπ΄αριθμ. 1066/12.10.2018 (ΑΔΑ:72Ψ6ΟΡΕΠ-Π2Φ) Απόφαση του
Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του συνοπτικού
διαγωνισμού προμήθειας 15 ηλεκτροκαρδιογράφων CPV 33123230-9 για τις
ανάγκες των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια 15 τμχ. ηλεκτροκαρδιογράφων,
για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ, της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 16.935,48€
χωρίς Φ.Π.Α. ή 21.000,00€ με Φ.Π.Α. Απαιτείται διετής εγγύηση καλής λειτουργίας και
δεκαετής διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11.12.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ, στο
Γραφείο Προμηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος).
Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις της 3ης ΔΥ.ΠΕ. στον ΚΑΕ
7131.01.
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Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο
Τμήμα Προμηθειών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να
υποβάλλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση
Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2313320529, επί αποδείξει,
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, μέχρι την Δευτέρα
10 . 12 .2018 και ώρα
14.30μμ (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία
μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση
της σύμβασης.

2.

Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016
στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά
σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:
α.

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α)
δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
Σελίδα 4 από 55

και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του
Ν.4412/2016, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, όπως αυτό περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα Ε΄ της διακήρυξης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά
από κάθε μέλος της ένωσης.
Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τα πεδία του
τυποποιημένου αυτού εντύπου ως κάτωθι:

•
•
•
•

Μέρος II: Α, Β, Γ, Δ
Μέρος III: Α, Β, Γ
Μέρος IV: α
Μέρος VI

β.
Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
εντός του οποίου τοποθετείται η τεχνική προσφορά.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ
των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Πιο
συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να
περιλαμβάνει:
1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη
ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα
συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε
να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
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2. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που
αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις της διακήρυξης, (π.χ. δήλωση συμμόρφωσης, πιστοποιητικό
CE κ.λ.π.).
3. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η
προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές
του διαγωνισμού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή
υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την
εκτέλεση της σύμβασης, γ) όλα τα μέρη του προσφερόμενου υλικού είναι
καινούργια και αμεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα
τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών και ε) το χρόνο παράδοσης του υπό
προμήθεια υλικού.
4. Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα για την επιχειρηματική μονάδα στην
οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα
ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το
τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης
προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.
5. Κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων των τελευταίων τριών (3) ετών.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ.
Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ
των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης,
διαμορφωμένα ως εξής:
•

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO)/ ανά μονάδα
μέτρησης και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Θα
δοθεί τιμή για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄.

•

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις
επί των κρατήσεων. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας και
μεταφοράς υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον
προμηθευτή από την Υπηρεσία.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο
οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.

•

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την
ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των
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τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν
του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει
των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών
και την αποπληρωμή τους.
•

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με
απόφαση ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, από
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών
οργάνου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/02.03.2011, οι συμμετέχοντες στην
διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε
χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον
Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς και τον κωδικό
GMDN με τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν
παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε
υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 5
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν,
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω
έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80
περίπτωση. Αναλυτικότερα:

του Ν.4412/2016, κατά

α) Οι Έλληνες πολίτες:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον
αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
2)

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης,
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
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αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3)
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
β) Οι αλλοδαποί:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία
και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
γ) Τα νομικά πρόσωπα/ συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή
αλλοδαπούς, αντίστοιχα.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις.
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους
συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από
τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
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4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά
της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο
διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της
έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση
ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα
άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Επισημαίνεται ότι:
1. Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα
αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014.
2. Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική
και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο
μεταφραστικό γραφείο ή από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). Προσκομίζονται πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το
Ν.4250/26.3.2014.
3. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, οφείλει να
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα»
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών
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4.

5.

6.

7.

των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το δικαίωμα πρόσβασης στα
έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ΠΔ 28/2015 (Α'34).
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του
άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,
(σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό
διάστημα 90 ημερών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού,
καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς
μπορεί να παρατείνεται μονομερώς, πριν από τη λήξη της και για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται
εγγράφως, με τη σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Σε κάθε
περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση.
Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.
Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά
η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα
γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι
προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της διακήρυξης.
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές
θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
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8. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.
9. Θα γίνουν δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο της ποσότητας
του προμηθευτέου είδους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό
όργανο διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού
(Επιτροπή Διαγωνισμού).
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών
προσφορών, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές.
3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μovoγράφovται και σφραγίζονται από την Επιτροπή.
3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού
προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών.
5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της
απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από
τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης
και των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες
κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.
2. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και
σε τυχόν παράταση αυτής.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο ή στους προσφέροντας των οποίων οι
προσφορές είναι αποδεκτές με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ειδοποίηση, τα δικαιολογητικά του άρθρου
80 του Ν.4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για τη πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75, όπως καθορίζονται ειδικότερα στη διακήρυξη.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοίκηση της Υπηρεσίας. Στη
συνέχεια, θα αποσταλεί στον ή στους προσφέροντας η σχετική σύμβαση.
4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται
να προσέλθει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση της Διοίκησης της Υπηρεσίας
μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
7. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή
οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν
της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
H σύμβαση ισχύει για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
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Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής έως
και την κατακυρωτική απόφαση. Για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία
υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα επί τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας του
διαγωνισμού. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί
να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
ΑΡΘΡΟ 8o
ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις αναλήψεις υποχρέωσης και δεσμεύσεις
πίστωσης για την προμήθεια 15 ηλεκτροκαρδιογράφων, την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας των τιμολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
3η Υ.ΠΕ. καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-52013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό
διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις
λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης,
δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.
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Οι παραγγελίες θα γίνονται από το αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης
Υ.ΠΕ. ή από τα Υπερκέντρα συντονισμού, ήτοι Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ, Κ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ & Κ.Υ.
ΒΕΡΟΙΑΣ, ενώ οι παραδόσεις θα γίνουν στην Κεντρική υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) με την κατάθεση του ανάλογου Δελτίου Αποστολής. Τα τιμολόγια θα
εκδοθούν κατ’ υπόδειξη της Διοίκησης και ανάλογα σε ποιον φορέα ΠΦΥ θα
διατεθούν.

ΑΡΘΡΟ 9o
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ο Προμηθευτής υποχρεούται :
α) Να συσκευάζει κατάλληλα τα προμηθευτέα είδη και να τα μεταφέρει με έξοδα και
με κίνδυνο του στον χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16). Τα είδη που
δεν φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα
παραλαμβάνονται.
β) Η προμήθεια θα γίνει εφάπαξ, ανάλογα με τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), οι δε παραγγελόμενες
ποσότητες θα παραδίδονται στην Κεντρική Υπηρεσία (Αριστοτέλους 16) κατά τις ώρες
και ημέρες που ορίζει η Διοίκηση και θα είναι σύμφωνες με τις γραπτές ή
τηλεφωνικές παραγγελίες.
γ) Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται ο ίδιος προσωπικά ή με
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά την παράδοση και παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή, των ειδών τα οποία συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής, όπως ο
Νόμος ορίζει και να συνυπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 10o
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
α) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει συγκροτηθεί
με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).
β) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται ύστερα ή από εξέταση, ανάλογα με τη φύση του
προμηθευτέου είδους ή με άλλους τρόπους, εάν υπάρχει ανάγκη. Εφόσον προς
διαπίστωση της ποιότητας των ειδών υπάρχει ανάγκη χημικής εξέτασης ή δοκιμών σε
ειδικά εργαστήρια, η σχετική εξέταση γίνεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους και με
την καταβολή των καθορισμένων υπέρ του Δημοσίου δικαιωμάτων ή σε άλλα
αναγνωρισμένα ειδικά εργαστήρια ερευνών. Οι δαπάνες αυτής της εξέτασης και η
φροντίδα προσκόμισης των σχετικών αναλύσεων ή βεβαιώσεων βαρύνουν τον
Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
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Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στην Ημερήσια
Τοπική εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ» Ν. Θεσσαλονίκης και στους παρακάτω
φορείς:
•

Εμπορικό - Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

•

Βιοτεχνικό - Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

•

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πιερίας- Ημαθίας– Πέλλας– Κοζάνης– ΚαστοριάςΦλώρινας -Γρεβενών

•

Δήμο Θεσσαλονίκης

Περίληψη της διακήρυξης καθώς και το πλήρες σώμα αυτής θα αναρτηθούν στον
πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
Τα τεύχη της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές θα διατίθενται αποκλειστικά
από την ιστοσελίδα της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών του
Δημοσίου νόμοι και διατάξεις (Ν.4412/2016).
Ο Διοικητής
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
Γιώργος Κ. Κίρκος
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 17/2018)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΙ
1

ΤΜΧ

15

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ

Απαιτείται διετής εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετής διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
1. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη,
σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που
απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης. Να είναι σύμφωνη
με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
2. Να φέρει ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και αυτόματο σύστημα
φόρτισης (AUTO CHARGE). Να λειτουργεί είτε με σύνδεση στο δίκτυο 220 V / 50 Hz
είτε με χρήση αποκλειστικά των ενσωματωμένων μπαταριών. Να διαθέτει
αυτονομία λειτουργίας με την μπαταρία για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες.
3. Να διαθέτει οθόνη LCD μεγαλύτερη ή ίση των 4 ιντσών για την εμφάνιση και των
δώδεκα (12) απαγωγών ταυτόχρονα. Στην οθόνη επίσης να απεικονίζονται
μηνύματα για την λειτουργία του ηλεκτροκαρδιογράφου, ο καρδιακός ρυθμός,
ημερομηνία και ώρα κλπ. Επιπλέον δυνατότητες να αναφερθούν.
4. Να αναφερθεί η τιμή της αντίσταση εισόδου.
5. Να δύναται ο χειριστής να πραγματοποιήσει τεστ ελέγχου των λειτουργιών και των
εξαρτημάτων του μέσα από το μενού.
6. Να διαθέτει ένδειξη μη σωστής επαφής ή αποκόλλησης συγκεκριμένου
ηλεκτροδίου.
7. Να διαθέτει πληκτρολόγιο ή οθόνη αφής για την λειτουργία του.
8. Να έχει δυνατότητα τρόπου επιλογής λειτουργίας αυτόματης και χειροκίνητης
καταγραφής.
9. Να φέρει ενσωματωμένο εκτυπωτή θερμικού τύπου με δυνατότητα εκτύπωσης
πλήρους ηλεκτροκαρδιογραφήματος 12 απαγωγών ανά 3 ή ανά 1 απαγωγή. Να
χρησιμοποιεί καταγραφικό χαρτί πλάτους μεγαλύτερου από 60mm (ρολό ή
αναδιπλούμενο Ζ-fold).
10.Να έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον ταχύτητες εκτύπωσης.
11.Να διαθέτει τέσσερις (4) τουλάχιστον τιμές ευαισθησίας, η οποία να ρυθμίζεται είτε
αυτόματα είτε χειροκίνητα.
12.Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων προερχόμενα από μυϊκό τρόμο και από το
ηλεκτρικό δίκτυο.
13.Να αναφερθεί η απόκριση συχνότητας προκειμένου να αξιολογηθεί.
14.Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης για τουλάχιστον εκατό (100) ηλεκτροκαρδιογραφήματα
15.Να συνοδεύεται από δεκαπολικό καλώδιο ασθενούς με προστασία απινίδωσης, κατά
προτίμηση με αποσπώμενους ακροδέκτες
16.Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
17.Να αναφερθεί το βάρος του (με την μπαταρία).
18.Να προσφερθούν προς επιλογή, τα παρακάτω, τα οποία θα αξιολογηθούν θετικά:
• Πρόγραμμα ανάλυσης και διάγνωσης
• Κατάλληλο τροχήλατο τραπεζίδιο κατά προτίμηση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου
• Βραχίονας στήριξης του καλωδίου ασθενούς.
19.Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες ασφαλείας και να φέρει σήμανση CE. Ο
κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485 ή ISO 9001. Για τον λόγο
αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά
κοινοποιημένου οργανισμού ή αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει αναλυτικά και
ονομαστικά, ότι το προσφερόμενο σύστημα έχει τη σήμανση CE.
20.Τα αναγραφόμενα στο φύλλο συμμόρφωσης χαρακτηριστικά του ηλεκτροκαρδιογράφου
να αποδεικνύονται με παραπομπές σε επίσημα Prospectus του κατασκευαστικού οίκου, με
ποινή απόρριψης.
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21.Ο προμηθευτής, εφόσον δεν είναι ο κατασκευαστής του προσφερόμενου είδους, οφείλει
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς: 3η Δ.Υ.Πε. (Μακεδονίας)
Ημερομηνία:___________
ΕΥΡΩ:________________
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ…………..
ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης
εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο
«…………….» και ……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και
υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα
σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Σημείωση για την Τράπεζα:
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυητικών που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη

υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………. 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός η
Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην
Θεσσαλονίκη (Α.Φ.Μ. 999122114, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται
νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον …………………………………………………,
που χάριν συντομίας θα καλείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη
………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ
…………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….
εταιρία με την επωνυμία
……………………………………………. που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.
……………………………… και στο εξής, χάριν συντομίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ",
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Την υπ’ αριθ. ………………/2018 διακήρυξη.
Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου.
Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της Διοίκησης της
3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των
συμβαλλομένων ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο
1ο της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 15 Ηλεκτροκαρδιογράφων για
τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας,

1.2.

Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και
την τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο
σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

H σύμβαση ισχύει για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφή της.
ΑΡΘΡΟ 3o
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται :
α) Να συσκευάζει κατάλληλα τα προμηθευτέα είδη και να τα μεταφέρει με έξοδα και
με κίνδυνο του στον χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας). Τα είδη
που δεν φέρουν την ένδειξη CE σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα
παραλαμβάνονται από τους Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
β) Η προμήθεια θα γίνει εφάπαξ, ανάλογα με τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), οι δε παραγγελόμενες
ποσότητες θα παραδίδονται στην Κεντρική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ, κατά τις ώρες και
ημέρες που ορίζει η Διοίκηση και θα είναι σύμφωνες με τις γραπτές ή τηλεφωνικές
παραγγελίες.
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γ) Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκεται ο ίδιος προσωπικά ή με
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του κατά την παράδοση και παραλαβή από την
αρμόδια επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ, των ειδών τα οποία
συνοδεύονται με Δελτίο Αποστολής , όπως ο Νόμος ορίζει και να συνυπογράφεται το
σχετικό πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 4o
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
α) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή , η οποία έχει
συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).
β) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται ύστερα ή από μακροσκοπική ή χημική εξέταση,
ανάλογα με τη φύση του προμηθευτέου είδους ή με άλλους τρόπους, εάν υπάρχει
ανάγκη. Εφόσον προς διαπίστωση της ποιότητας των ειδών υπάρχει ανάγκη χημικής
εξέτασης ή δοκιμών σε ειδικά εργαστήρια, η σχετική εξέταση γίνεται στο Γενικό
Χημείο του Κράτους και με την καταβολή των καθορισμένων υπέρ του Δημοσίου
δικαιωμάτων ή σε άλλα αναγνωρισμένα ειδικά εργαστήρια ερευνών. Οι δαπάνες
αυτής της εξέτασης και η φροντίδα προσκόμισης των σχετικών αναλύσεων ή
βεβαιώσεων βαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».

ΑΡΘΡΟ 5o
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τις αναλήψεις υποχρέωσης και δεσμεύσεις
πίστωσης για την προμήθεια 15 Ηλεκτροκαρδιογράφων, την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας των τιμολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η
3η Υ.ΠΕ. καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα
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μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-52013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό
διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
και του προμηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις
λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης,
δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα
Αρχή.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:
1.

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ). ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Οι παραγγελίες θα γίνονται από το αρμόδιο τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης
Δ.Υ.ΠΕ. ή από τα Υπερκέντρα συντονισμού, ήτοι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ, ΒΕΡΟΙΑΣ & ΚΟΖΑΝΗΣ. Η προμήθεια θα γίνει εφάπαξ, ανάλογα με
τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ.
(Μακεδονίας), οι δε παραγγελόμενες ποσότητες θα παραδίδονται στην Κεντρική
Υπηρεσία (Αριστοτέλους 16) κατά τις ώρες και ημέρες που ορίζει η Διοίκηση και θα
είναι σύμφωνες με τις γραπτές ή τηλεφωνικές παραγγελίες.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
6.1. Με απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ., ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα
στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή
του.
6.2. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή
από την σύμβαση, εφόσον: α. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστήθηκε με ευθύνη της Υπηρεσίας, β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
6.3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή
τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ., ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον
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ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
6.4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι
δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από
απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ., κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209
του Ν.4412/2016.
6.5. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με
τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που
ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, τα πρόστιμα
του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
6.6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
6.7. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων ή
οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν
της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του
προσφέροντα μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται
έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας
καταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
7.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ.
………………/………-201… εγγυητική επιστολή τ… ……………………., ποσού ………….
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής
συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως
την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης, ο
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται
ανάλογα.
7.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.
7.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην
οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τις εξής
ειδικές υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού:
α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού.
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β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε
υπαιτιότητα υπαλλήλων της Υπηρεσίας ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές
επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
9.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη
φόρτωση - παράδοση του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων
άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον
Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών
του.
9.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται
μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που
συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην
Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο
Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να
επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.
9.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής
δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας
βίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να
γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από
προηγούμενη σχετική απόφαση της Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. Έχουν
πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο
μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος
διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι
διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
11.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και
μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής
και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της
σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της,
επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Διοίκηση
της 3ης Υ.ΠΕ., προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική
αίτηση. Η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με
αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν
η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2)
μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την
απόφαση της 3ης Υ.ΠΕ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει
τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
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11.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα
σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα
επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης.
11.3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’
αριθ. 17/2018 Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρμογή
των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της
Υπηρεσίας, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια
αντίγραφα, τα οποία,
αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους
συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Υπηρεσία έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το
άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.
Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια ειδών σε ποσότητες και τιμές όπως
αυτές φαίνονται στην προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας )]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [50048]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [54623]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ]
- Τηλέφωνο: [2313320529]
- Ηλ. Ταχυδρομείο (pedy.paraggelies@3ype.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού [CPV: 33123230-9 ]
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 15 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΩΝ

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Είδος 1
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει):17/2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Σελίδα 26 από 55

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία:

[ ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν

δεν

υπάρχει

εγκατάστασης
αναφέρετε

ΑΦΜ

στη

χώρα

του

οικονοµικού

φορέα,

άλλον

εθνικό

αριθµό

ταυτοποίησης,

εφόσον

απαιτείται

και

υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

∆ιεύθυνση

στο

∆ιαδίκτυο

(διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηii;
Μόνο

σε

περίπτωση

αποκλειστικότητα,

προµήθειας

του

άρθρου

κατ᾽

20:

[ ] Ναι [] Όχι

ο

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο,

«κοινωνική

επιχείρηση»iii

ή

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των

εργαζοµένων

µε

αναπηρία

ή

µειονεκτούντων εργαζοµένων;

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

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

είναι

εγγεγραµµένος

σε

κατάλογο/Μητρώο

επίσηµο

εγκεκριµένων

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό

(π.χ.

βάσει

εθνικού

συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε

στα

υπόλοιπα

τµήµατα

της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου

απαιτείται,

στην

ενότητα

Γ

του

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

α) [……]

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

εγγράφων):[……][……][……][……]

κατά

περίπτωση,

την

κατάταξη

στον

γ) [……]

επίσηµο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,

συµπληρώστε

τις

δ) [] Ναι [] Όχι

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον

αυτό

απαιτείται

στη

σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να

προσκοµίσει

εισφορών

βεβαίωση

κοινωνικής

πληρωµής

ασφάλισης

και

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

ε) [] Ναι [] Όχι
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απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:
Ο

οικονοµικός

φορέας

Απάντηση:
συµµετέχει

στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα

στην

ένωση

ή

α) [……]

κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη

β) [……]

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυµία

της

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή

[ ]

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

[……]

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον

[……]

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία

[……]

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Ο

Απάντηση:

οικονοµικός

ικανότητες

φορέας

άλλων

στηρίζεται

οικονοµικών

στις

[]Ναι []Όχι

φορέων

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και
στα

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που

καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους
αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
Υ.ΠΕ.ύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για
την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο

οικονοµικός

φορέας

Απάντηση:
προτίθεται

να

[]Ναι []Όχι

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν

ναι

παραθέστε

προτεινόµενων
ποσοστό

της

κατάλογο

υπεργολάβων
σύµβασης

και
που

των
το
θα

αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι

που

σχετίζονται

µε

ποινικές

Απάντηση:

καταδικαστική

[] Ναι [] Όχι

καταδίκες:
Υπάρχει

αµετάκλητη

απόφαση

εις

βάρος

του

οικονοµικού

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο

είναι

µέλος

του

διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία

εκπροσώπησης,

λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από

τους

λόγους

που

παρατίθενται

ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού
που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκµηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
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α)

Ηµεροµηνία

της

καταδικαστικής

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]

λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)

Εάν

ορίζεται

απευθείας

στην

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού

καταδικαστική απόφαση:

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκµηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισµού

(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν

ναι,

περιγράψτε

τα

µέτρα

που

[……]

λήφθηκανxx:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

ασφάλισης που οφείλει

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,

αναφερθούν

αναφερθούν

των δεδουλευµένων τόκων ή των

λεπτοµερείς

λεπτοµερείς

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό

πληροφορίες

πληροφορίες

πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

των

υποχρεώσεων;
1)

Μέσω

δικαστικής

ή

διοικητικής

απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii
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[……]

[……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

κοινωνικής

των

φόρων
ασφάλισης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ή

εισφορών
διατίθεται

εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες

σχετικά

µε

πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού

και

εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται

ο

οποιαδήποτε

οικονοµικός
από

φορέας

τις

σε

[] Ναι [] Όχι

ακόλουθες

καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)

αναστολή

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
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- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται

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

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη

της

εφαρµοστέας

εθνικής

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvi
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει

διαπράξει

ο

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

οικονοµικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

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

πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει

συνάψει

ο

οικονοµικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς
[…...........]

πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν

σύγκρουσης

[] Ναι [] Όχι

συµφερόντωνxxviii,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
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ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:
[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση

συνδεδεµένη

µε

[] Ναι [] Όχι

αυτόν

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί

στην

προετοιµασία

της

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxix;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή

[] Ναι [] Όχι

ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxx κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο

προηγούµενης

δηµόσιας

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα
σύµβασης

φορέα

ή

παραχώρησης

προηγούµενης
που

είχε

ως

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί

ο

οικονοµικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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δηλώσεων

κατά

την

παροχή

των

πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση

της

απουσίας

των

λόγων

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
απαιτούνται

τα

δικαιολογητικά

από

την

που

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο

τρόπο

τη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα

φορέα,

να

αποκτήσει

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που

Απάντηση:

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής

[] Ναι [] Όχι

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί
να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούµενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί

όλα

τα

απαιτούµενα

κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

επιλογής;
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά

επαγγελµατικά

τηρούνται

στην

ή

Ελλάδα

εµπορικά
ή

στο

µητρώα
κράτος

µέλος

η

σχετική

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν

[…]

που

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

των εγγράφων):

αναφέρετε:

[……][……][……]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:

[] Ναι [] Όχι

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός φορέας

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

µέλος

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός

συγκεκριµένου

οργανισµού

για

να

έχει

τη

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν

η

σχετική

αναφέρετε:

φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική

και

χρηµατοοικονοµική

Απάντηση:

επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος:

του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό

εργασιών:[……][…]νόµισµα

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έτος:

[……]

[……]

κύκλος

κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

έγγραφα της σύµβασης :
έτος:
και/ή,

[……]

κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή
σύµβασης είναι ο εξής
Εάν

η

σχετική

στα έγγραφα

της

xxxiii:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):

τεκµηρίωση

διατίθεται

[……],[……][…]νόµισµα

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό

νόµισµα

τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα

ή

νόµισµα

της

σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

και/ή,

Σελίδα 43 από 55

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxiv:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):

Εάν

[……],[……][…] νόµισµα

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3)

Σε

περίπτωση

που

οι

πληροφορίες

[…................................…]

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την
απαιτούµενη

περίοδο,

αναφέρετε

την

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον

αφορά

τις

χρηµατοοικονοµικές

(προσδιορισµός

της

απαιτούµενης

αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvi -και η

διακήρυξη

αντίστοιχη αξία)

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των
απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη

επαγγελµατικών

κινδύνων

[……][…]νόµισµα

του

οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή

[……..........]

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται

να) έχουν

προσδιοριστεί

στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα

έγγραφα

της

σύµβασης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

έργων:

σχετική

Κατά

τη

διάρκεια

της

περιόδου

αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που
έχει προσδιοριστεί:

διακήρυξη

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή

εκτέλεση

και

σηµαντικότερων

ολοκλήρωση

εργασιών

των

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Μόνο

για

δηµόσιες

συµβάσεις

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

προµηθειών

και

δηµόσιες

συµβάσεις

σχετική

1β)

υπηρεσιών:
Κατά

τη

διάρκεια

στις

της

περιόδου

ακόλουθες

κυριότερες

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί
ακόλουθες

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην

αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί

διακήρυξη

ή

έχει

κυριότερες

παράσχει

τις

υπηρεσίες

του

διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα

ποσά

φή

ηµεροµ

παραλήπ

ηνίες

τες

είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους

παραλήπτες

δηµόσιους

ή

ιδιωτικούςxxxix:
2)

Ο

οικονοµικός

χρησιµοποιήσει
προσωπικό

ή

φορέας

µπορεί

να

το

ακόλουθο

τεχνικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

[……..........................]

υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
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Στην

περίπτωση

δηµόσιων

συµβάσεων

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει

το

ακόλουθο

τεχνικό

προσωπικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

ή

[……]

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον

[……]

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει

τα

ακόλουθα

[....……]

συστήµατα

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης

κατά

την

εκτέλεση

της

σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα

ή

υπηρεσίες

ανταποκρίνονται

σε

που

πρέπει

κάποιον

να

ιδιαίτερο

σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια

ελέγχωνxli

παραγωγικό

όσον

δυναµικό

ή

αφορά
τις

[] Ναι [] Όχι

το

τεχνικές

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα

µελέτης

και

έρευνας

που αυτός

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6)

Οι

ακόλουθοι

επαγγελµατικών

τίτλοι

σπουδών

προσόντων

και

διατίθενται

από:
α)[......................................……]
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται

στη

σχετική

πρόσκληση

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)

ή
β) [……]
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β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει

τα

περιβαλλοντικής

µέτρα

ακόλουθα
διαχείρισης

[……]

κατά

την

εκτέλεση της σύµβασης:
8)

Το

µέσο

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
[........], [.........]

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη

[……]

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει

σε

τρίτους

υπό

[....……]

µορφή

υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα

δείγµατα,

φωτογραφίες

των

περιγραφές

προϊόντων

που

[] Ναι [] Όχι

ή
θα

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται

από

πιστοποιητικά

γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

[] Ναι [] Όχι

διατίθεται
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί

ο

οικονοµικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα
ελέγχου

ποιότητας

ή

υπηρεσίες

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία
βεβαιώνεται

η

καταλληλότητα

των

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και

τα

διακήρυξη

οποία
ή

ορίζονται

στην

στη

πρόσκληση

[….............................................]

σχετική
ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

στη διακήρυξη;

επακριβή
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

[……][……][……]

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα

διασφάλισης

ποιότητας

και

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να

[] Ναι [] Όχι

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

προσκοµίσει

πιστοποιητικά

που

έχουν

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
πρότυπα

µε

τα

απαιτούµενα

διασφάλισης

ποιότητας,

συµπεριλαµβανοµένης
προσβασιµότητας

της

για

άτοµα

µε

ειδικές

ανάγκες;
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα

[……] [……]

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει

πιστοποιητικά

που

[] Ναι [] Όχι

έχουν

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται

µε

τα

απαιτούµενα

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά

[……] [……]

τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης:
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Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για

κλειστές

διαδικασίες,

ανταγωνιστικές

διαδικασίες

µε

διαπραγµάτευση,

διαδικασίες

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις

[….]

κριτήρια

ή

κανόνες

εφαρµοστούν

για

που

τον

πρόκειται

περιορισµό

να
του

αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή
λοιπές

µορφές

αποδεικτικών

εγγράφων,

[] Ναι [] Όχιxliv

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός

φορέας

διαθέτει

τα

απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το
καθένα:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlv
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
ii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό

αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300

της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός

ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής
και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί,
ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix Πρβλ άρθρο 48.
xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvi Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xl

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xli

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xlii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του

υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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