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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8 /2017
πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα «ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ» (ΔΩΣΔΡΙΚΟ
ΔΛΔΓΚΣΗ) CPV 79212000-3 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο πηζαλήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6.000,00 € ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ ΦΠΑ εγθεθξηκέλν κε ην
ΠΠΤΤ 2015 θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
Σόπνο

Υξόλνο Γηελέξγεηαο

δηαγσληζκνύ

Γηαγσληζκνύ

Σειηθή Ηκεξνκελία
Τπνβνιήο

Κξηηήξην

Πξνϋπνιν

Καηαθύξσζεο

γηζκόο
Γαπάλεο

Πξνζθνξώλ
ΓΔΝΙΚΟ

Ηκεξ/λία:

06-06-2017

05-06-2017

Πιένλ
πκθέξνπζα από

:

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ
ΚΑΡΓΙΣΑ

Ηκεξ/λία

Ηκέξα:

Σξίηε

Ηκέξα:

Γεπηέξα

Ώξα:

12.00κκ

Ώξα:

14.30

Οηθνλνκηθή
άπνςε
Πξνζθνξά

6.000,00€
κε ΦΠΑ

Απνθιεηζηηθά
Βάζε ηεο Σηκήο

To Γεληθό Ννζνθνκείν Καξδίηζαο έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ :
1. Σνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο
ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Ν.3580/2007(Φ.Δ.Κ. Α΄
134/18-06-2007).
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2. Σνπ Ν. 3329/2005 (Φ.Δ.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
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3. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-06-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
4. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο".
5. Σνπ ΠΓ 80/2016 "Πεξί αλαιήςεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο" (ΦΔΚ 145/ηεχρνο Α)
6. Σνπ Ν.4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014 "Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα".
7. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο».
8. Tνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν4412/2016
9. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο
δαπαλψλ).
10. Σνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”
11. Σνπ Ν. 4413/2016 (Α' 148) “Αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο - Δλαξκφληζε κε ηελ
Οδεγία 2014/23/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ
2014 ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο (ΔΔ L 94/1/28.3.2014) θαη άιιεο
δηαηάμεηο”.
12. Σνπ Ν.4025/2011 άξζξν 25 "Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζηηο κνλάδεο Τγείαο"
Σηο απνθάζεηο - έγγξαθα
1. Tν αξηζκ.4661/14-09-2016 θαη 4747/20-09-2016 έγγξαθα ηεο ΔΠΤ κε ζέκα "Αλαθνξηθά κε ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο λα εγθξίλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κεηά ηε ζέζε ζε
ηζρχ ηνπ Ν.4412/2016".
2 Σελ ππ΄ αξηζ. 532/28/08-05-2017 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Καξδίηζαο κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ.
3.Σελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γηαηάθηε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο κε ΑΓΑ
7K684690BI-XK4 θαη ΑΑΜΓ 1014/09-05-2017 πνζνχ 6.000,00€
5.Σν ζρέδην δηαθήξπμεο

Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα
«ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ» (ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΚΣΗ) CPV 79212000-3 θαη απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο εηζήγεζεο.
8/2017

πνπ αθνξά ηνλ

πλνπηηθφ

6.Tελ αξηζκ 575/30/18-05-2017 απφθαζε Γ.. ζρεηηθά κε
δηαθήξπμεο

ηελ έγθξηζε ηνπ αξηζκ. 8/2017 ζρεδίνπ

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

πλνπηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα «ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ» (ΔΩΣΔΡΙΚΟ
ΔΛΔΓΚΣΗ) CPV 79212000-3 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο
6.000,00 € ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
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Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηo Γεληθό Ννζνθνκείν Καξδίηζαο ζηηο 06-06-2017 , εκέξα Σξίηε
θαη ώξα 12.00 κκ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 532/28/08-05-2017
απόθαζε Γ..
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Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην Γεληθφ
Ννζνθνκείν Καξδίηζαο (Σέξκα Σαπξσπνχ, Καξδίηζα, ΣΚ 43100, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 05-062017 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30 κκ. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία
θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο εθπξφζεζκε.
Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε δύν έληππα (ηερληθή-νηθνλνκηθή πξνζθνξά)
ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή
πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ
ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.
O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο:
- Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό.
- Ο αξηζκόο ηεο δηαθήξπμεο.
- Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
ηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνύληαη:
 Κιεηζηφο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζε δχν έληππα
(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα
Σερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν έληππα (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν).
 Κιεηζηόο Τπν-θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζε δχν έληππα
(Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ ΜΟΝΟ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή
απόξξηςεο. Η κνξθή ησλ δεθαδηθψλ δελ ζα είλαη πιένλ ησλ δχν ςεθίσλ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηεο ππό αλάζεζε πξνκήζεηαο
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ πλνιηθό Πξνϋπνινγηζκό.
Οη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη
ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Η πξνζθνξά λα θαηαηεζεί θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ( CD ).
Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα
έγγξαθα ή ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε
ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ
επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε,
ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην
πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ
πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη
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ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ
ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε
αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κόλν ηε
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθόκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ
Ν.4250/2014.
Η αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλήζνπλ, κέζα ζε εχινγε
πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη
αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά
ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
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Η θαηάζεζε πξνζθνξάο ηεθκαίξεη ηελ απνδνρή πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
φισλ ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ δελ έρνπλ αζθεζεί ζρεηηθέο
ελζηάζεηο θαηά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
1. Σν ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), ζην ΚΗΜΓΗ
www.promitheus.gov.gr θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΔ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο
(www.dypethessaly.gr)
2. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ : Όξνη δηαθήξπμεο,
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο – Πξνυπνινγηζκφο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : ΣΔΤΓ
Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Καξδίηζαο (ηει: 2441351147 , email: tmpalatsouka@noskard.gr
3.

Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Νφκνη –
Γηαηάμεηο».
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.ΚΑΡΓΙΣΑ
ΒΑΙΟ Υ. ΒΑΡΔΛΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
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ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Αλαζέηνπζα Αξρή
Σίηινο πξνκήζεηαο/ CPV

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣΑ
«ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟΤ
ΔΛΔΓΚΣΗ) CPV 79212000-3

ΔΛΔΓΥΟΤ»

(ΔΩΣΔΡΙΚΟ

Πξνϋπνινγηζκόο
Γαπάλεο

6.000,00 κε ΦΠΑ

Υξεκαηνδόηεζε

 ΚΑΔ 419

Απόθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο

ΑΑΜΓ 1014/09-05-2017 ΑΓΑ 7Κ684690ΒΙ-ΥΚ4 Πνζνύ
6.000,00€
Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα
κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
(άξζξν 20 ηνπ
Ν.4412/2016)

 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
 θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ.)
 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.

Σξόπνο Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ

θξαγηζκέλεο πξνζθνξέο

Σόπνο Τπνβνιήο
Πξνζθνξώλ

Γεληθό Ννζνθνκείν Καξδίηζαο (ΣΔΡΜΑ ΣΑΤΡΩΠΟΤ, ΣΚ
43100, Σκήκα Πξσηνθόιινπ)

Ηκεξνκελία δεκνζίεπζεο

22-05-2017

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία
Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ

05-06-2017

Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνύ

06-06-2017

Σόπνο Γηεμαγσγήο
Γηαγσληζκνύ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣΑ (Γξ. Πξνκεζεηψλ)

Γεκνζηόηεηα
Υξόλνο ηζρύνο

 ΓΙΑΤΓΔΙΑ https://diavgeia.gov.gr),
 www.dypethessaly.gr ,
 ΚΗΜΓΗ www.promitheus.gov.gr
Δθαηφλ είθνζη (120) κέξεο
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πξνζθνξώλ
Υξόλνο πξόζβαζεο
17PROC006216204
2017-05-22
Γχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο
ζπκκεηερόλησλ ζηηο
πξνζθνξέο

απφ

ηελ

εκεξνκελία

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο
Σερληθή Πξνζθνξά
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά

1. Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 (Α147),
(νδεγίεο ζπκπιήξσζεο απφ Γεληθή Γηεχζπλζε
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαηεπζπληήξηα νδεγία 15 κε
ΑΓΑ:ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ. (παξάξηεκα Γ)
 Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΣΔΤΓ
ηνπ
παξαξηήκαηνο Γ΄.
 Η εκεξνκελία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο πξέπεη λα είλαη
εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα
ΚΔΠ).
2. Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ,
αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη
ρσξηζηφ/ά ΣΔΤΓ (Μέξνο II Γ) δηαζθαιίδνληαο φηη ε
αλαζέηνπζα αξρή ζα ιάβεη ην δηθφ ηνπ ΣΔΤΓ καδί κε
ρσξηζηό/ά ΣΔΤΓ φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ηνπ Μέξνπο ΙΙ γηα
θάζε έλαλ από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζηηο
ηθαλόηεηεο ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα
ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην Μέξνο IV
θαη ηπρφλ ηo Mέξνο V, εθφζνλ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθή
ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, νκνίσο γηα θαζέλα απφ απηνχο
3. ε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο
ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο
πνπ πξνηείλεη. ( Ν.4412/2016 άξζξν 58)
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ
θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο,
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Παξαξηήκαηνο Β΄
2. Τπεχζπλε δήισζε απνδνρήο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πεξηιακβάλεη εγγξάθσο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο. Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
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θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 117 παξ. 3)
πκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Δ΄, ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν επί πνηλή απνξξίςεσο.
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Γιώζζα Δγγξάθσλ
Νόκηζκα

Πξνζθνξά

Κξηηήξην Καηαθύξσζεο

Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνύ

Διιεληθή
Δπξψ (€)
Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα ην
ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
Οη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Πξνζθνξέο πνπ απνθιίλνπλ θαη δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν απνξξίπηνληαη.
 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
Απνθιεηζηηθά Βάζεη ηεο Σηκήο.
 Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί
λα ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
α)Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη
απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,
αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ
πξνζθνξέο,
θαζψο
θαη
ηα
ππνβιεζέληα
απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε
πξαθηηθφ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ
ην παξαπάλσ φξγαλν θαη θξαηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα
απνζθξαγηζζνχλ αθνχ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ
γηα ηελ απφξξηςε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δε γίλνληαη
απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ,
απνζθξαγίδνληαη θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ
ζε πίλαθεο θαηάηαμεο. Η απνζθξάγηζε απηή γίλεηαη ζηελ
ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε, (άξζξν 117 παξ.4) ή αλ απηφ δελ
είλαη δπλαηφλ, ζηελ ακέζσο επφκελε εξγάζηκε εκέξα, ζε
ψξα πνπ αλαθνηλψλεη ε Δπηηξνπή. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α)
θαη β) νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά θξαηνχληαη κέρξη ηελ ιήμε ηεο
δηαδηθαζίαο.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζόηηκεο ή ηζνδύλακεο
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πξνζθνξέο ηειηθφο Αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά
απφ θιήξσζε. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ (Άξζξν
103 Ν.4412/2016)

Σα πξαθηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε
επηκέιεηα ζηνπο πξνζθέξνληεο.
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην γξαθείν
πξνκεζεηψλ εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζηα
κέξε ΙΙ, ΙΙΙ θαη ΙV ηνπ ΣΔΤΓ. Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη
εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
ζηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή
ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ παξέρεηαη
πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή
λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η
Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα πέληε
(5) επηπιένλ εκέξεο.
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή
αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην
πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ
λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ κεξψλ ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β θαη
ΙΙΙ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο
απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ IV.A, ηφηε
εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο
5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ γηα ηε ιήςε
απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ
ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε
ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (Πξβι. άξζξν 105 ηνπ
Ν. 4412/2016).
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε
ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
(ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ
ΜΔΑ)(Άξζξν 80

Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ
θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα εμήο:
Α)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΙΙΙ.Α ηνπ ΣΔΤΓ(Λόγνη
απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο),
απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνχ,
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ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη
απηέο νη πξνυπνζέζεηο.
Το παρόν δικαιολογηηικό εκδίδεηαι για καθένα από ηα
πρόζωπα που υπογράθουν ηο ΤΕΥΔ,
Β)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΙΙΙ.Β ηνπ ΣΔΤΓ(Λόγνη
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξωλ ή εηζθνξώλ
θνηλωληθήο αζθάιηζεο) :
Ι) γηα ηελ θαηαβνιή θόξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο γηα
ρξέεπξνο ην ειιεληθφ δεκφζην.
ΙΙ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο,
πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά
πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ
εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε
ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θύξηα
θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε).
Τα παξόληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα –πξνζωξηλό αλάδνρν θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ είλαη
έλωζε γηα θάζε θνξέα –κέινο ηεο.
Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΙΙΙ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ(Λόγνη
πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα ή επαγγεικαηηθό
παξάπηωκα)
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Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Μέξνο ΙV ηνπ ΣΔΤΓ Ο
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο
Δ) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα
βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ
πξντφλησλ θαηά ISO 9001 θιπ, αλ ππάξρεη.
Η Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν λα ππνβάιιεη καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φζα ή φπνηα
πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα
ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη δεηνχληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, (βι. θαη ππεχζπλε δήισζε (ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ )
ύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016

Δλζηάζεηο

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε
πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε
ηεο
πξνζβαιιφκελεο
πξάμεο
ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο
θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
2. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
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εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο
έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην
έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.
Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε
έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
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Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα
απφ
νηθνλνκηθή
άπνςε
πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο, εθ ησλ αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ
νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Γηα
ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα
παξαθάησ:
Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ηεο επηρείξεζεο.

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ–
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

 Η ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δηαθήξπμε, ηνπο
φξνπο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ Αλαδφρνπ.
 Ο αληαγσληζκφο πνπ αλαπηχρζεθε.
 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο πνπ
πξνζθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο θαη ηελ
ηξέρνπζα ζηελ αγνξά ηηκή.
Η θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα
γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Αλάδνρν.
ηνλ αλάδνρν πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Ννζνθνκείν
απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα
πέληε(15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.)
ε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία
ή ν αλάδνρνο

δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε

θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε
δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
203 ηνπ Ν.4412/2016.
Η παξνύζα ζύκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθόπηεηαη κνλνκεξώο
από ηελ εληνινδόρν Υπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκόδεηαη κε
θνηλή ζπκθωλία ηωλ δύν κεξώλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζύκβαζε
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ζηα πιαίζηα ηωλ Υπεξεζηώλ ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξόκελνπο όξνπο γηα όκνην πξνϊόλ-ππεξεζία ή αλ
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ηεζνύλ ζε ηζρύ λένη Νόκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξνϊόλππεξεζία .
Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο
ησλ
Απνηειεζκάησλ
ηνπ
Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή
ηνπ δηαγσληζκνχ

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΗ

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ
πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ
ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
δ. γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν
106 παξ. 1-5. ηνπ λ.4412/2016.

ΡΗΣΡΑ ΗΘΙΚΟΤ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά
παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο
Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ
ησλ 15 εηψλ.
Η παξαιαβή – παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ αξκφδηα
επηηξνπή, πνπ ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα νξηζηεί κε
ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο.
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρήο
απαηηείηαη.

Δγγπήζεηο
(Άρκρο 72 Ν.4412/2016)

ΚΤΡΩΔΙ –ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ
ΠΡΟΦΤΓΔ (Άξζξν 203,
205 & 218 Ν.4412/2016)

ζε

ζπλνπηηθφ

δηαγσληζκφ

δελ

Η Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ,
θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ Αξρή.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη ίζε ή
θαηψηεξε ησλ20.000,00 επξψ, δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο (Πξβι. ηξίην εδ. ηεο παξ.1.β ηνπ άξζξνπ72 ηνπ
Ν.4412/2016)

Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ
αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ
ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ,
εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο Αξρήο, πνπ είλαη
ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ
ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ
ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε
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νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ
ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα
ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε
ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε
ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί,
θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο
ζπκκφξθσζεο.
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε,
επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ
νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο,
Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην
άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ
αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε,
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Αξρήο.
Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη
πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη
απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.
Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ Αξρή ην
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ
ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα
ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο
ελψπηνλ ηεο Αξρήο ή ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί-δηνηθεί ηε
ζχκβαζε [ζπκπιεξψλεηαη αλαιφγσο απφ ηελ Α.Α.], κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί
ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν
φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ.
Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε
νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. Δθηφο απφ ηηο
θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, ν
Πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζύκθωλα κε ην (άξζξν
200 παξ. 5 Ν. 4412/2016)
Η ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο :
- θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ
ηεο ΔΑΑΓΗΤ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 375 παξ 7 ηνπ
Ν.4412/2016, επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη
θξαηήζεσλ. Δπί ηεο ελ ιφγσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη
ραξηφζεκν 3% θαη θξάηεζε ππέξ ΟΓΑ πνζνζηνχ 20% επί
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Πιεξσκή αλαδόρνπ/
Γηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο
Φόξνη -Κξαηήζεηο
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ηνπ ραξηνζήκνπ
- παξαθξάηεζε θφξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ησλ ππεξεζηψλ
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Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΚΑΡΓΙΣΑ
ΒΑΪΟ Υ. ΒΑΡΔΛΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ

Α. Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
Η επηινγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή κπνξεί λα γίλεη:
1. είηε απφ ηνπο εληαγκέλνπο ζην Μεηξψν Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ πνπ ηεξείηαη απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ.
2. είηε απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο (Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ ή δηεζλψλ
Οξγαληζκψλ)
3. είηε απφ ηα κέιε ηνπ Διιεληθνχ Ιλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΔΙΔΔ), κε ηελ πξνυπφζεζε
λα είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΙ (ή ηζνδχλακνπ Αιινδαπνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο),
4.
Θα πξέπεη απαξαίηεηα ν ππνςήθηνο επί πνηλή απνθιεηζκνχ απνδεδεηγκέλα λα έρεη:
Σνπιάρηζηνλ δχν (2) έηε εκπεηξίαο ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ή ηε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ
πνηφηεηαο ζε Δπηρεηξήζεηο ή Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο ή Ν.Π.Γ.Γ. θαη εηδηθφηεξα λνζνθνκείσλ ηνπ
ΔΤ
Β. πλεθηηκώκελα (ζε πεξίπησζε ηζνηηκίαο)
1. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
2. Γλψζε θαη εκπεηξία εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο.
Ο Δζσηεξηθόο Διεγθηήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί:
1. Δηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ.
 Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ λνζνθνκείνπ.
 Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο α) ηεο
γεληθήο ινγηζηηθήο, β) ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη γ) αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.
 Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ esy net επί ησλ νξηζηηθψλ κεληαίσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ (κεληαία νξηζηηθά ηζνδχγηα) ζηηο ηξείο εθαξκνγέο ηνπ δηπινγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο ήηνη: α) Γεληθήο ινγηζηηθήο, β) Γεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη γ) Αλαιπηηθήο
ινγηζηηθήο.
 Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη
ζηνπο πίλαθεο ηνπ esy net.
 Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ πιηθψλ
θαη παγίσλ, ηφζν ζε επίπεδν θεληξηθψλ δηαρεηξίζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν θιηληθψλ,
ρεηξνπξγείσλ, δηαγλσζηηθψλ εξγαζηεξίσλ θ.ι.π.
 Μεληαία επνπηεία ηνπ νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ.
 Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
 Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ.
2. Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο.
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Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθεθψλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ
λνζνθνκείνπ θαη ηεο δηαζχλδεζεο απηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φπνπ απαηηείηαη φζν θαη κε ην πξφγξακκα
ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Δηδηθφηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά απφ
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθψλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ
λνζνθνκείνπ:Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ - πιηθψλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο αλαισζίκσλ
πιηθψλ - αληαιιαθηηθψλ θαη ππεξεζηψλ.
 Τπνζχζηεκα κεηξψνπ παγίσλ
 Τπνζχζηεκα
θίλεζεο
αζζελψληηκνιφγεζεο
αζζελψλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ - Σ.Δ.Π.
 Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθψλ - απεηθνληζηηθψλ εξγαζηεξίσλ, L.Ι..S.
 Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθψλ - ηαηξηθφο θάθεινο αζζελψλ.
 Τπνζχζηεκα πξνκεζεπηψλ.
 Τπνζχζηεκα κηζζνδνζίαο.
3. Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο.
ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά απφ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζα πηζηνπνηνχληαη ηα θάησζη:
 Η ελεκεξφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ κήλα αλαθνξάο.
 Δλεκεξφηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ πξνο ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.
 Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξψζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο ζρεηηθψλ κε
ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ.
 Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα αλαθνξάο.
 Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο.
4. ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ.
χληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα
πξνβιήκαηα
πνπ
πξνέθπςαλ
απφ
ην
κεληαίν
έιεγρν
θαηαγξαθή
εθθξεκνηήησλ - πξνηάζεηο θαη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ.
5. Δηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ.
Δηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεχεη ηνλ Απνινγηζκφ, ηνλ Ιζνινγηζκφ, ηελ Καηάζηαζε ησλ
Απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ην Πξνζάξηεκα.
Οη πξνδηαγξαθέο παξακέλνπλ ίδηεο κε ηηο ήδε εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ΠΠΤΤ 2012 θαη ΠΠΤΤ 2013 θαη εγθξίζεθαλ ζην πξαθηηθφ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο
ΔΠΤ κε αξηζκ.3/06-09-2013 (ζέκα 8)
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ΠΑΡΑΤΡΤΗΜΑ Γ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομασία: πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο γηα
«ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ»
(ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΣΗ), CPV 79212000-3 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ
Καξδίηζαο
πηζαλήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 6.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 99642
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: - Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΤΕΜΑ ΤΑΥΩΡΟΥ
ΚΑΔΙΤΣΑ 43100- Τθλζφωνο: 2441351147- Ηλ. ταχυδρομείο: tmpalatsouka@noskard.gr
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.dypethessaly.gr,
www.promitheus.gov.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): «ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ» (ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΣΗ), CPV 79212000-3 Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: 99642
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
8/2017 ΔΙΑΚΗΥΞΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ
ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
17PROC006216204
2017-05-22
Στοιχεία αναγνώριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
[] Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
α) *……+
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
16
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διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

17PROC006216204 2017-05-22

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα2017-05-22
και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
17PROC006216204

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στιριξθ:
17PROC006216204
2017-05-22
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;

Απάντθςθ:
*+Ναι *+Πχι

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και
Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ
που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
17PROC006216204
2017-05-22

vii

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

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

*+ Ναι *+ Πχι

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

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

17PROC006216204 2017-05-22

*……+*……+*……+*……+xviii
*+ Ναι *+ Πχι

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ
17PROC006216204
2017-05-22
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

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

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
17PROC006216204
2017-05-22
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;

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

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
*+ Ναι *+ Πχι
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Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

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

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

*+ Ναι *+ Πχι

17PROC006216204 2017-05-22
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
17PROC006216204
2017-05-22
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ
ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει
οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι
xxxi
ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν τθ
διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): *……+*……+*……+
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VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
17PROC006216204Μζροσ
2017-05-22
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV
ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxiii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

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

i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται
το ςφνολο αυτϊν
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ
από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το
ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
v Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
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vi Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ
του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ
απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
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vii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
viii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
ix Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
x Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι
των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και
του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ
νομοκεςία).
xi Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε
αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που
ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xiv Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
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xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv
Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi
Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από
τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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