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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη:
Αρ.πρωτ:45899

27/11/2018

η

3 Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας)
Τµήµα: Προµηθειών
Ταχ. ∆/νση: Αριστοτέλους 16
ΤΚ:54623
Πληροφορίες: Βασίλογλου Στέλλα
Τηλέφωνο: 2313320529
e-mail:pedy.paragelies@3ype.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
στο ΚΗΜ∆ΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προµήθεια αναλώσιµων οδοντιατρικών υλικών για τις ετήσιες ανάγκες των Φορέων
ΠΦΥ αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) προυπολογισθείσας δαπάνης 15.957,00€ (µε ΦΠΑ)
[CPV:33141800-8] και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει της τιµής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Είδος διαγωνισµού
Κριτήριο κατακύρωσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
(Σύµφωνα µε το Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, 4472/17)
Συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει
της τιµής

Καταληκτική ηµεροµηνία
κατάθεσης προσφορών
Ηµεροµηνία διενέργειας
διαγωνισµού

ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11/12/2018
ΗΜΕΡΑ:Τρίτη ΩΡΑ:14:30µµ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2018
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη Ώρα:10:00πµ

Τόπος διενέργειας

Γραφείο προµηθειών, Αριστοτέλους 16 ,4ος όροφος

CPV

33141800-8

Αντικείµενο διαγωνισµού

Χρόνος ισχύος σύµβασης

Ηµεροµηνία ανάρτησης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
Προϋπολογισθείσα ∆απάνη

Προµήθεια αναλώσιµων οδοντιατρικών υλικών:
1) Υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca (OH)2) σε πάστα
τύπου Dycal,
2) Αντισηπτικό
ριζικών
σωλήνων
(
παραχλωροφαινόλη),
3) Κονία υαλοιονοµερής φωτοπολυµεριζόµενη
4) Τελική έµφραξη ριζικών σωλήνων (endomethazone)
και
5) Υαλονοµερή κονία
Για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης, Η εν λόγω
σύµβαση θα λυθεί αυτόµατα εάν κατά την διάρκεια ισχύος της
ολοκληρωθεί διαγωνισµός εγκεκριµένος από την 3η ΥΠΕ
(Μακεδονίας)
28/11/2018

15.957,00€(µε ΦΠΑ)
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Κρατήσεις
Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις
όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας(Μακεδονίας)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1

Του Ν.3329/2005 (81/Α΄/2005) «Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2

Του Ν.3580/2007 (134/Α΄/2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

1.3

Του Ν.3918/2011 (31/Α΄/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και
άλλες διατάξεις».

1.4

Του Ν.4013/2011 (204/Α΄/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 61 του Ν.
4146/2013 (90/Α΄/2013).

1.5

Του Ν.4238/2014 (38/Α΄/2014) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.),
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

1.6

Του Ν. 4250/2014 (74/Α΄/2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –
Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».

1.7

Του Ν. 4254/2014 (85/Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

1.8

Του N. 4412/2016 (47/Α΄/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπως έχει
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί έως σήµερα και ισχύει.

1.9

Του Ν.4486/2017 (115/Α΄/2017) «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις».

1.10 Τον υπ’αρίθµ. Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης
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 ∆εδοµένων).

2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθµ. 158/2016 (3698/Β΄/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων « Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
2.2. Τηνυπ’αρίθµ.πρωτ.38151/16.10.2018

(Α∆Α:Ω3ΜΙΟΡΕΠ-Ξ14,

ΚΑΕ:1311.01

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης, ποσού συνολικής
δαπάνης 15.957,00€ για την ανωτέρω προµήθεια.
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2.3. Την υπ’αρίθµ. 1145/30-10-2018 (Α∆Α:ΨΧΝΡΟΡΕΠ-ΣΘΑ) Απόφαση του ∆ιοικητή
της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) περί έγκρισης της διενέργειας διαγωνιστικής
διαδικασίας για την προµήθεια των ανωτέρω υλικών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Για την προµήθεια αναλώσιµων οδοντιατρικών υλικών µε τη διαδικασία της
Πρόσκλησης ενδιαφέροντος µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές για τις ετήσιες
ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ, αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) [CPV: 33141112-8],
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.957,00€ (µε ΦΠΑ). Η πληρωµή
των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την υπ’άρίθµ.38151/16.10.2018(Α∆Α:Ω3ΜΙΟΡΕΠΞ14, ΚΑΕ:1311.01 Ανάληψη Υποχρέωσης και δέσµευση πίστωσης.
ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον(12) ηµερών από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 12/12/2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πµ στο
Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16,4ος όροφος
- Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας), µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού από ώρα 08.00 π.µ. έως 14.30 µ.µ.
-Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσµες και δεν γίνονται αποδεκτές.
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες κείµενο της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε :
1) Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
2) Στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας: www.3ype.gr
3) Στα Επιµελητήρια των Νοµών Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Καστοριάς, Ηµαθίας,
Φλώρινας, Πέλλας, Πιερίας και στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης.
Σηµείωση: Tυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της πρόσκλησης που µπορεί να
προκύψουν παρέχονται από την υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι οικονοµικοί φορείς όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 1 (11) του ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων επιχειρήσεων, που
προσφέρουν στην αγορά τα περιγραφόµενα προς προµήθεια φορεία που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης.
Επιπλέον το δικαίωµα συµµετοχής υποψηφίων καθορίζεται από τα οριζόµενα στο
άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Για τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς υπό µορφή ενώσεων ή προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, για την
υποβολή προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν. 4412/2016).
Εφόσον όµως η ανάθεση της σύµβασης γίνει σε ένωση ή σύµπραξη οικονοµικών
φορέων, αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον η λήψη
ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης
(άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
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πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 19 παρ. 4, Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 4: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από τον παρόντα διαγωνισµό εάν
µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του συντρέχει για τους προσφέροντες
λόγος αποκλεισµού από τους αναφερόµενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 και συγκεκριµένα, εάν έχει εκδοθεί σε βάρος του αµετάκλητη απόφαση για
κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του ∆ιοικητικού, ∆ιευθυντικού ή
Εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/2016 Άρθρο 92 Περιεχόµενο
προσφορών και αιτήσεων συµµετοχής):
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους
µέσα σε σφραγισµένο (κυρίως) φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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>
>
>
>
>

Η λέξη «Προσφορά».
Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής
Ο Αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης.
Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών).
Τα στοιχεία του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εµπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους:
5. Α. ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (Ν. 4412/2016 Άρθρο 93 Περιεχόµενο
φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ):
Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» περιέχει:
1. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), (παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 4412/2016) όπως έχει διαµορφωθεί για τον παρόντα διαγωνισµό και το οποίο
υπογράφεται από τον προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση που ο
προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο υπογράφεται επίσης και από τα µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονοµικού φορέα ή του προσώπου που έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. (Σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Ε’, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ).
Συγκεκριµένα σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΤΕΥ∆
υπογραφούν:
1. Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
2. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, όταν το
νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποβάλλουν το ανωτέρω έντυπο για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση.
Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση εφόσον τους ζητηθεί, να παρέχουν
στην Αναθέτουσα αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται στην
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016
. 5. Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Πρωτότυπα - Αντίγραφα) (Ν. 4412/16 - Άρθρο
94 «Τεχνική Προσφορά»)
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
τεκµηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονοµικού φορέα σύµφωνα µε το Παράρτηµα
Α’ της Παρούσης.
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε την οποία θα αναφέρει την επιχειρηµατική
µονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προσφερόµενο είδος, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της.
Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης.
5.Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (Πρωτότυπα - Αντίγραφα) (Ν. 4412/16 Άρθρο 95 -«Οικονοµική προσφορά») [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ & - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ].
Η Οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίνεται σε ΕΥΡΩ.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά για κάθε είδος χωριστά.
Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι η συµφερότερη από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής.
Η τιµή προσφοράς δεν υπόκειται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση, για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσµεύει τον Ανάδοχο µέχρι τη πλήρη
εκτέλεση της σύµβασης.
Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία µη συµπ/νου του ΦΠΑ. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και
ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους
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στο Παρατηρητήριο Τιµών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις
περιπτώσεις που έχει εφαρµογή). Οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις
τιµές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισµού,
απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011).
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό
θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την
προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς βάσει του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν. 4412/16 - Άρθρο 97 - Χρόνος ισχύος προσφορών)
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες/οικονοµικούς φορείς για
εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 120 ηµερολογιακές ηµέρες.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
ΆΡΘΡΟ 7: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Ν. 4412/2016 Άρθρο 118 – Απευθείας Ανάθεση)
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή έρευνας αγοράς,
συλλογής προσφορών και αξιολόγησης αυτών για την προµήθεια υλικών και την
ανάθεση υπηρεσιών µε τη διαδικασία πρόχειρων διαγωνισµών ή απ’ευθείας αναθέσεων,
βάση της υπ αρίθµ. 1236/15.12.2017 (7ΙΕΥΟΡΕΠ-90Ψ) Απόφασης ∆ιοικητή της 3ης
∆.Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας
ΑΡΘΡΟ 8: ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Ν. 4412/16 -Άρθρο 90 –Ισότιµες και Ισοδύναµες
προσφορές
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. 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.
ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις κάτωθι περιπτώσεις:
1.
Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.
3.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
4.
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
5.
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
6.
Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
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7.

Προσφορά ή οποία είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιµή του
Παρατηρητηρίου Τιµών του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 - Άρθρο 72 - Εγγυήσεις)
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν είναι διατυπωµένες
στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Α. Εγγύηση συµµετοχής: Στον παρόντα διαγωνισµό δεν απαιτείται.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 11: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Ν. 4412/2016 - Άρθρο 103)
Α.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) για
να υποβάλει εντός προθεσµίας (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης:
1. Απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται
από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού από τους αναφερόµενους στην παρ. 1
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
Προσκοµίζεται για τα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
οικονοµικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.
Συγκεκριµένα σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο το απόσπασµα ή
άλλο ισοδύναµο έγγραφο υποβάλλεται:
1. για τον ή τους ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.
2. για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
2. 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 τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε 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.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να
προσκοµίζονται για κάθε µέλος τη ένωσης.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο στο Πρωτόκολλο
της υπηρεσίας.
Α. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα συµπληρώσει εντός πέντε
(5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η υπηρεσία
µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’
ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες.
Β. Αν κατά τον έλεγχο τον δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στον προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα ως άνω
δικαιολογητικά τότε εφαρµόζονται κατά
περίπτωση οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του Άρθρου 103 του ν. 4412/2016.
Γ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
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πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την λήψη απόφασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 12: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από
την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Η υποβολή µόνο µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης (Ν. 4412/2016 άρθρο 117 παρ. 3).
ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΜΒΑΣΗ:
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε
τηλεοµοιοτυπία ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λ.π. επί αποδείξει.
Κατά της Απόφαση αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προµηθευτή
και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ) εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης
προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (όπου απαιτείται) .
Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προµηθευτής δεν προσέλθει
να υπογράψει την σύµβαση µέσα σε προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του
άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης:
α. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώµατος προαίρεσης (εφόσον προβλέπεται
στην παρούσα) και
β. Σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου οργάνου της Αρχής.
γ. Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
4412/2016 περί προµηθειών.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/16 - Άρθρο 127 - Ενστάσεις που ασκούνται κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων µε εκτιµώµενη αξία κάτω από 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) – Παράβολο) όπως έχει
τροποποιηθεί µε τον ν . 4497/17
1. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
2. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει
εντός προθεσµία δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µαταιώνεται η διαδικασία, εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα του Άρθρου 106 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
(σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα µετά την παράδοση και την
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής ισχύουν
τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο Προµηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του ν. 4412/2016.
2. Για όσα δεν αναφέρονται λεπτοµερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις
της κείµενης Νοµοθεσίας .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ:
Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
∆’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ( ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
(CPV-33141800-8) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΦΥ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 15.957,00€
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Μ.Μ

ΣΥΝΟΛΟ 3 ΥΠΕ

700030038

13%

Υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca
(OH)2) σε πάστα τύπου Dycal

ΣΕΤ

116

700030203

24%

Αντισηπτικό ριζικών σωλήνων (
παραχλωροφαινόλη)

ΤΕΜ

65

700030024

13%

Κονία υαλοιονομερής
φωτοπολυμεριζόμενη

ΣΕΤ

99

700030051

13%

Τελική έμφραξη ριζικών
σωλήνων (endomethazone)

ΣΕΤ

78

13%

Υαλονομερή κονία

Bt υγρό +
σκόνη

156

700030024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΙ∆ΟΥΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1
2
3
4
5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ (Κωδικός τιµή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………. 2018, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός η
∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη
(Α.Φ.Μ. 999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την
υπογραφή της παρούσας από τον …………………………………………………, που χάριν
συντοµίας θα καλείται "ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός
…………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………,
∆.Ο.Υ.
……………………………….
Εταιρία
µε
την
επωνυµία
……………………………………………. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.
……………………………… και στο εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ",
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ. ……..πρόσκληση ενδιαφέροντος.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου.
∆) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της ∆ιοίκησης της
3ης ΥΠΕ 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 αναλώσιµων οδοντιατρικών υλικών, για
τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ, αρµοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας, (αναλυτική
αναφορά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και
την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Α/Α
είδους

ΕΙ∆ΟΣ

Τεµάχια

1.2. Τα υπό προµήθεια υλικά θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τους τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την
οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους
αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
2.1 Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της για ένα χρόνο. Η εν λόγω σύµβαση θα
λυθεί αυτόµατα εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της ολοκληρωθεί διαγωνισµός
εγκεκριµένος από την 3η ΥΠΕ(Μακεδονίας).
2. 2

Η παραγγελία των προς προµήθεια υλικών και η παράδοσή τους θα γίνονται τα
Κέντρα Συντονισµού της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας).

2.3.

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της 3ης ΥΠΕ, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την
επιφύλαξη των δικαιωµάτων της Υπηρεσίας για την επιβολή των προβλεπόµενων
κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης,
και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του
Προµηθευτή εκπτώτου. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016)

2.4.

Η παραλαβή του υλικού θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόµενη από την
Υπηρεσία, συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προµηθευτής
έχει δικαίωµα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας,
της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόµενα στους σχετικούς όρους της
διακήρυξης του διαγωνισµού, την προσφορά του Προµηθευτή, τα παραστατικά
που θα συνοδεύουν τα υλικά και, πάντως, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
παραπάνω Επιτροπής

2.5.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια
πώλησης τον αριθµό της σύµβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιµών της
Ε.Π.Υ.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.1.

Με απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, 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.

3.2.

Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή
από την σύµβαση, εφόσον:
3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε ευθύνη της
Υπηρεσίας.
3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.4.

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή
τη σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

3.5.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι
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δυνατή η παραλαβή του, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από
απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209
του Ν.4412/2016.
3.6.

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.

3.7.

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.

3.8.

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 4ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
4.1 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.
4.2 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.
4.3 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 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα
µε την υπ’αρίθµ.πρωτ.38151/16.10.2018
(Α∆Α:Ω3ΜΙΟΡΕΠ-Ξ14,ΚΑΕ:1311.01 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και δέσµευση
πίστωσης, ποσού συνολικής δαπάνης 15.957,00€για την ανωτέρω προµήθεια , 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.
5.2.H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
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5.3.Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της
υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
5.4.Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα
νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
κ.λ.π.).
5.5.Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεων.
5.6.Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η
3η ΥΠΕ καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ.
Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
5.7.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 ∆ΥΠΕ και του
προµηθευτή , που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν
προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
5.8.Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.
5.9. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:
1. ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
2. ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ). ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ
ΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.1 Η σύµβαση δίναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζοµένων στο άρθρο 132 του
Ν.4412/2016 και της υπ’ αριθµ. 22 κατευθυντήριας οδηγίας της ΕΑ∆ΗΣΥ κατόπιν
γνωµοδοτήσεων του αρµοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 7
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
7.1.Σε όσες περιπτώσεις που ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο
αδυναµίας συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος
µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει 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.
7.2.Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον προµηθευτή. Αν η Υπηρεσία δεν
απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το
γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί,
θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδροµή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο
προµηθευτής.
7.3.Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής
δραστηριότητας του προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση
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των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 8
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
8.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προµηθευτής δεν µπορεί να
ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του χωρίς προηγούµενη έγκριση της
∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ.
8.2.Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
9.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη
λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας 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 ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ , προς την οποία ο προµηθευτής πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση.
9.2.Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη
απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό
παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.
9.3.Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ 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 ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
9.4.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.
ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ
Οι παραγγελίες των υλικών θα γίνονται από το αρµόδιο τµήµα της Κεντρικής Υπηρεσίας
της 3ης ∆ΥΠΕ ή από τα υπερκέντρα συντονισµού ήτοι Κ.Υ. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ, Κ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ &
Κ.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, ενώ οι παραδόσεις θα γίνονται στα κέντρα συντονισµού οικονοµικής και
διοικητικής διαχείρισης, (εκτός αν λόγω ιδιαιτερότητας π.χ. όγκος ή βάρος υλικού,
ορίζεται διαφορετικά στην παραγγελία), όπως φαίνονται στον συνηµµένο πίνακα
Περιφ.Ενότητα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3ΗΣ
ΥΠΕ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
Θεσσαλονίκης

Περιφ.Ενότητα

Κέντρα Υγείας

Κέντρο Αναφοράς
∆ιαχείρισης

Κ.Υ. Πύλης Αξιού,
Κ.Υ. Θεσσαλονίκης,

Κ.Υ. Πύλης Αξιού

Κ.Υ. Νεάπολης,
Κ.Υ. Λαγκαδά,
Κ.Υ. Κουφαλίων
Κ.Υ. Ευόσµου,
Κ.Υ. ∆ιαβατών,
Κ.Υ. Χαλάστρας

Κ.Υ. Νεάπολης

Κέντρα Υγείας

Κ.Υ. ∆ιαβατών

Κέντρο Συντονισµού
Οικονοµικής και ∆ιοικητικής
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Πέλλας

Ηµαθίας

Πιερίας

Κοζάνης

Γρεβενών
Καστοριάς

Φλώρινας

Κ.Υ. Έδεσσας,
Κ.Υ. Αριδαίας,
Κ.Υ. Σκύδρας,
Κ.Υ. Άρνισσας
Κ.Υ. Γιαννιτσών,
Κ.Υ. Κρύας Βρύσης
Κ.Υ. Βέροιας,
Κ.Υ. Νάουσας,
Κ.Υ. Αλεξάνδρειας
Κ.Υ. Κατερίνης,
Κ.Υ. Αιγινίου,
Κ.Υ. Λιτοχώρου
Κ.Υ. Κοζάνης,
Κ.Υ. Σερβίων,
Κ.Υ Σιάτιστας,
Κ.Υ. Τσοτυλίου,
Κ.Υ. Πτολεµαΐδας,
Κ.Υ. ΚΑΠ ∆ΕΗ-ΠΕΚΑ
Πτολεµαΐδας
Κ.Υ. Γρεβενών,
Κ.Υ. ∆εσκάτης
Κ.Υ. Καστοριάς,
Κ.Υ.
Άργους
Ορεστικού
Κ.Υ. Φλώρινας
Κ.Υ. Αµυνταίου

∆ιαχείρισης
Κ.Υ. Έδεσσας

Κ.Υ. Γιαννιτσών
Κ.Υ. Βέροιας

Κ.Υ. Κατερίνης

Κ.Υ. Κοζάνης

Κ.Υ. Γρεβενών
Κ.Υ. Καστοριάς

Κ.Υ. Φλώρινας

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ∆ΕΛΤΙΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.
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 ∆’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[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 ΚΗΜ∆ΗΣ : [50048]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [54623]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ]
- Τηλέφωνο: [2313320529]
- Ηλ. Ταχυδροµείο (pedy.paraggelies@3ype.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (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: 33141800-8 ]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Προµήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΕΙ∆Η 5]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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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
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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
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική

ε) [] Ναι [] Όχι
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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

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

Ηµεροµηνία

της

καταδικαστικής

α) Ηµεροµηνία:[ ],

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των
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απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

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

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,

λήφθηκανxx:

περιγράψτε

τα

µέτρα

που

[……]

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των
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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
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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καταβολή
κοινωνικής

των

φόρων
ασφάλισης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ή

εισφορών
διατίθεται

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται

-[.......................]
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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
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Έχει

διαπράξει

ο

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
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν

ναι,

να

πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτοµερείς
[.........…]
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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

προηγούµενης

παραχώρησης

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

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

κατά

την

παροχή

των

πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση

της

απουσίας

των

λόγων

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,

[] Ναι [] Όχι
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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

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

της

σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα
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αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxiv:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

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
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

διάρκεια

της

περιόδου

αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
στις

ακόλουθες

κυριότερες

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί
ακόλουθες

ή

έχει

κυριότερες

παράσχει

τις

υπηρεσίες

του

Περιγρα

ποσά

φή

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
παραλήπτες

δηµόσιους

ή

ιδιωτικούςxxxix:
Ο

οικονοµικός

χρησιµοποιήσει
προσωπικό

ή

φορέας

µπορεί

να

το

ακόλουθο

τεχνικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

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

πρόσκληση

[…...........]

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου

2)

στην

διακήρυξη):

είδους που έχει προσδιοριστεί:

τους

ή

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην

τη

προβεί

διακήρυξη

περίπτωση

δηµόσιων

συµβάσεων

[……..........................]

ηµεροµ

παραλήπ

ηνίες

τες
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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

ή

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)

β) [……]

β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να

[……]

18PROC004137424 2018-12-06
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

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

στοιχεία

[……][……][……]

αναφοράς

των

εγγράφων):
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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

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

στοιχεία

[……][……][……]

αναφοράς

των

εγγράφων):
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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

Επαναλάβετε 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.
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
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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.

