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1.

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ

1.1

Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία
Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Ξφιε
Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο
Σψξα
Ρειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑΑΓΟΗΛΗΝ
3 ΣΙΚ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ
ΑΓΟΗΛΗΝ
30100
ΔΙΙΑΓΑ
2641361230-233
2641025955
gnaprom@gmail.com
ΦΟΑΓΘΗΑΓΝΙΑΘΖ Ο. - ΓΑΙΑΛΖ Γ.
www.hospital-agrinio.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο θαη αλήθεη ζηελ 6ε .Ξε.
Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή πεξεζηψλ γείαο.
Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.
β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ : ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr
ή ηελ δηεχζπλζε www hospital-agrinio.gr
1.2

Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο.
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α.Δ.: 0879 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 θαη 2020 ηνπ Γ.Λ.ΑΗΡ/ΛΗΑΠ - ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ.
1.3

Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ (Αλάδνρνο παξνρήο ππεξεζηψλ
θαη δηάζεζεο πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε βαξδηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο) CPV 50710000-5
γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθήο Κνλάδα Αγξηλίνπ κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο κφλν
βάζεη ηηκήο κε εθηηκψκελν πνζφ ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ
300.000,00 € ρσξίο ΦΞΑ θαη 372.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24% ,
ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή
Κνλάδα Αγξηλίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο
παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην. Πην αλσηέξσ
πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε, εθφζνλ απηή αζθεζεί.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα
αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.
Σελίδα 4

Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:
Ξξνυπνινγηζκφο Σσξίο ΦΞΑ: 300.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο
ηπρφλ άζθεζεο εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (150.000,00 €Ξ/ ελφο έηνπο +
150.000,00 ε εηήζηα παξάηαζε)
Ξξνυπνινγηζκφο κε ΦΞΑ : 372.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ
άζθεζεο εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (186.000,00€ Ξ/ γηα έλα έηνο +
186.000,00€ ε εηήζηα παξάηαζε).
Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν,
ε λέα ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηηο ίδηεο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζην
πξψην έηνο.
Γελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, παξά κφλν γηα ηελ εμνινθιήξνπ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπο, γηα ηελ επηδίσμε εμαζθάιηζεο θαλνληθήο, αζθαινχο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ιφγσ ηεο
αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο εληαίν ζχλνιν.
1.4

Θεζκηθφ πιαίζην

Α. Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
 Ρνπ Λ. 4610/2019 « Ππλέξγεηεο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε
πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,

 Ρνπ Λ. 4609/2019 (ΦΔΘ A 67 - 03.05.2019) “Οπζκίζεηο Κέξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,

Πηξαηνινγίαο, Πηξαηησηηθήο Γηαθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

 Ρνπ Λ. 4608/2019 «Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα και προςζλκυςθ Στρατθγικών Επενδφςεων και

άλλεσ διατάξεισ».
 Ρνπ Λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ...... – Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πνπξγείνπ
Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο [Ξξνζηαζία πξψηεο θαηνηθίαο]»
 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο

Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ
δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267)
«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 2013»,

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ

θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,

 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο »,
 ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην »,
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο
ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,
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 ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη
άιιεο δηαηάμεηο”,

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),
 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ
θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”
 ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο ” θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
 ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ”,
 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”,
 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρερληθέο

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,

 ηνπ λ. 2955/2001 (Α‟ 256) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη,
 ηνπ λ. 2889/2001 (Α‟ 37) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη,
 ηνπ λ. 3204/2003 (Α΄ 296),

«Ξεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο Λνκνζεζίαο γηα ην ΔΠ θαη

ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο» άξζξν 14,
παξάγξαθνο 3,
 ηνπ λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α‟ 81),
φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
 ηνπ λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 134) φπσο ηζρχεη ζήκεξα,
 ηνπ λ. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α‟ 31) άξζξν 13
φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ,
 ηνπ λ. 4052/2012 (Α‟ 41) Λφκνο αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη
Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ Ππκβάζεσλ

Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο
(Δ.Ρ.Σ.Π.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Κλεκνλίνπ
Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο
Διιάδαο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο,
 ηνπ λ. 4270/14 (ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014),

«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο

(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
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κε ηνλ Λ. 4337/15 (ΦΔΘ 129/Α/17-10-15) «Κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ

ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ».
 ηελ ππ‟ αξηζ. 11081/14-12-2011(Β‟ 2957)

πνπξγηθή Απφθαζε

ζρεηηθά κε

«Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 1 ηνπ Λ
3580/2007»,
 ηελ ππ‟ αξ. 20977/23-8-2007 (Α‟ 1673) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο
«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.

3414/2005» ,
 ηελ ππ‟ αξηζ. 4658/06-09-2016 (ΦΔΘ 2937/Β/15-09-2016) Θνηλή Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη ηνπ
Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Έγθξηζε Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ θαη

Φαξκάθσλ (Ξ.Ξ..Φ..) ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πγείαο γηα ην έηνο 2015 (πηζηψζεηο 2016-2017) κε
ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ινηπέο
πεγέο»,
Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα:
1.

To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο κε ζέκα:
Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη
πεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ
γείαο.

2. Ζ αξηζκ. πξάμε 9/16-3-2017 ζέκα 9ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ην Λνζνθνκείν (7ΗΑΓ46904Κ-ΟΖΥ).
3. Ζ αξηζκ. πξάμε 18/20-06-2019 ζέκα 9ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Ζ αξηζκ. πξάμε 20εο)25-06-2019 ΘΔΚΑ 2ν ΔΖΓ απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε
ην ζρέδην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
5. Ζ αξ. 952/2019 κε ΑΓΑ: ΤΞ6846904Κ-ΗΥΑ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ
Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη
ξεηά παξαπάλσ.
1.5

Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ

Ζ δηαδηθαζία ζα δεκνζηεπζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο,
ηελ 10-07-2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.κ.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 17-07-2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10.00
π.κ.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 08-08-2019, εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

12:00:00
1.6
Α.

Γεκνζηφηεηα
Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 08/07/2019.

Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηελ πεξεζία
Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. [αξηζκφο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, 2019-095369 [ Id

(εζσηεξηθφο αξηζκφο αλαθνξάο 19-328038-001)]
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Β.

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν έγηλε ηελ 10-07-2019, εκέξα Ρεηάξηε αλαιπηηθά:

1. ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε Ππζηεκηθφ Αξηζκφ :
75678 ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ (Αλάδνρνο παξνρήο

ππεξεζηψλ θαη δηάζεζεο πξνζσπηθνχ γηα θάιπςε βαξδηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ
ζπληήξεζεο ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο) CPV
50710000-5 γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθήο Κνλάδα
Αγξηλίνπ .
2. ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ)
3. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
4. ε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ , ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο:



Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Δ.Β.Δ.Α.)
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Δ.Β.Δ.Θ.)

 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο
5. ην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ).
6. ε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016
ζηελ παξαθάησ ηνπηθή εθεκεξίδα: - ΚΑΣΖΡΖΠ ηελ Ρεηάξηε 10/07/2019
Γ.

Έμνδα δεκνζηεχζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη είηε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε ηνλ
Νηθνλνκηθφ Φνξέα θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 77 παξ. 5 λ.
4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ
Λ.3801/09, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016.
1.7

Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
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2.
2.1

ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ
Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:



ε ππ’ αξ. [αξηζκφο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, 2019-095369 [ Id (εζσηεξηθφο αξηζκφο
αλαθνξάο 19-328038-001)] Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 08/07/2019,





ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο,



ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο.

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ],
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά,

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο
νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ

Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ
ππνβάιινληαη απφ
εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα
ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνi. Αηηήκαηα
παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα
ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 9 εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.
Ππγθεθξηκέλα, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη
παξερφκελεο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο
«Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο ή θαη ηεο αλάξηεζεο απηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλα
Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ», Θαηεγνξία «Ξξνο Αλάδνρν, Γηαθήξπμε θαη Γεκνζίεπζε ζην
Portal».
Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν
πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ
αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
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2.1.4 Γιψζζα
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα
Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε
ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δπηηξέπεηαη ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη
δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο
πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ
πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ
ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. Δηδηθά, ηα αιινδαπά
ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ
πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν (άξζξν 92 παξ. 4
Λ.4412/16).
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο
ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην
έγγξαθν (άξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017).
Ρξφπνο ππνβνιήο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ζα είλαη ζχκθσλα είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014
(Α΄ 94) είηε ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία
βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα
θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ
ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ ηνπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ
ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα
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θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (παξ. 4, άξζξνπ 72,
λ.4412/16).
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
2.2

Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνζνχ 3.000,00€

(ηξησλ ρηιηάδσλ επξψ).

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα
αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο,
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, θαη
β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
θαη
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην,
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
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πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο
Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309
ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη IKE
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο
δηαρεηξηζηέο.
Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟
ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπο.
2.2.3.3. α) Θαη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πην θάησ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.
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β) Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ
πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ,
γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.
2.2.3.5. ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
2.2.3.6. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
2.2.3.7. Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
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δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο.
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.4 Θαηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ΓΗΑΡΖΟΔΗΡΑΗ ΓΗΑ ΙΝΓΝΠ ΑΟΗΘΚΖΠΖΠ
2.2.6 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο
φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά
θαη ηα ζηνηρεία (π.ρ βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα,
πηζηνπνηεηηθά θ.η.ι) πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 (Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο.
2.2.7 Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε φζα
αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο
(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ
2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε
απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε
ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη
ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο,
κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο
ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
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πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
2.2.9 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ
Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,
2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν
Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ.
1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην
νπνίν επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, ππνγξάθεηαη έσο 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ ππνρξέσζε ππνγξαθήο, αθνξά φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, αλά πεξίπησζε.
Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα γηα ηα νπνία ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4605/19 άξζξν 43 παξ.7αδ
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.
Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4 - 2.2.8).
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη,
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο.
Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ).
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
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β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί
λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε
β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4..
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ:
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη
αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη
φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.
Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν
Δπηκειεηήξην.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε
ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ,
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
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(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.5. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.6. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.7. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο,
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.
2.3

Θξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο
Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
2.4
2.4.1

Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ
Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ

α. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αλαιπηηθά:
ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΒΑΟΓΗΥΛ ΘΑΗ
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ, (CPV: 50710000-5 ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ) γηα
ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθήο Κνλάδα Αγξηλίνπ κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο
κε εθηηκψκελν πνζφ ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 300.000,00 €
ρσξίο ΦΞΑ θαη 372.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%, ηα νπνία ζα θαιχςνπλ
ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ γηα έλα (1)
έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)],
φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην. Πην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη
θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ εηήζηα παξάηαζε, εθφζνλ απηή αζθεζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη
ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.
Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:
Ξξνυπνινγηζκφο Σσξίο ΦΞΑ: 300.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο
ηπρφλ άζθεζεο εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (150.000,00€ Ξ/ ελφο έηνπο +
150.000,00€ ε εηήζηα παξάηαζε)
Ξξνυπνινγηζκφο κε ΦΞΑ : 372.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ
άζθεζεο εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε), (186.000,00€ Ξ/ γηα έλα έηνο + 186.000,00€
ε εηήζηα παξάηαζε).
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Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν,
ε λέα ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηηο ίδηεο παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζην
πξψην έηνο.
Γελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο
Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, παξά κφλν γηα ηελ εμνινθιήξνπ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπο, γηα ηελ επηδίσμε εμαζθάιηζεο θαλνληθήο, αζθαινχο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ιφγσ ηεο
αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο σο εληαίν ζχλνιν.
β. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο
πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
γ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά
ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ
ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Γ. Γχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ
απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο (Λ. 4412/16 άξζξν 79).
2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ
2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 « Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν
πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “ Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» θαη λα
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο
ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.
2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο.
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή
ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα,
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ.
4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ
ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
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Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ρα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Πε αληίζεηε
πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην
ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf].
[Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ε Α.Α. δίλεη ζρεηηθέο νδεγίεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα επηζπλάπηνπλ ειεθηξνληθά
ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ άξζξν
ηεο δηαθήξπμεο θαη ην ππφδεηγκα ηνηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ ].
2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην,
θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε
κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα
ηεο Σάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη
θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή Ξξνζθνξά»
2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.
1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72
ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα 2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ
ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα II).
Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη νπνίνη νθείινπλ λα ην ππνβάινπλ κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ζε κνξθή PDF ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79
ηνπ λ.4412/16 θαη ηελ δηαθήξπμε.
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο ζηεξίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΔΔΔΠ πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο θαη σο πξνο ηξίηνπο.
Ξιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ζχληαμε, δεκνζίεπζε θαη ππνβνιή ηνπ (ΔΔΔΠ), παξέρνληαη ζηνλ
ΔΘΡΔΙΔΠΡΗΘΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ (ΔΔ) 2016/7 ηεο ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2016 θαη ζηηο εμήο
ειεθηξνληθέο πχιεο :
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
- http://www.promitheus.gov.gr
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Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ γηα θάζε νηθνλνκηθφ
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “ Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I ηεο
Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.
Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο
άλσ Ξαξάξηεκα.
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ.

Δπηπιένλ,
Α. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ (Ξξφεδξν Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ή
Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνία ζα
αλαγξάθεηαη/δειψλεηαη φηη γηα ηελ Ππληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ νπνίνπ
ππνβάιιεη πξνζθνξά, ε πξνζθνξά, ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο
Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πεξί ησλ νπνίσλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, έιαβε πιήξε
γλψζε, απνδέρεηαη θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζα θαιχςεη πιήξσο.
Β. Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.6 θαη 2.2.7 ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηνχλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η)
2.4.3.3. α. Ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη
ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» θαη ζε έληππε κνξθή,
πεξηέρεη δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα είλαη ζπξξακκέλα θαη αξηζκεκέλα θαηά θχιιν κε ζπλερή αξίζκεζε.
Πε πεξίπησζε πνπ ηα έληππα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ
φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα (νκνίσο ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν), κε ηελ ζπκπιεξσκαηηθή έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ
θαθέινπ.
β. Πηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη
νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Ρπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο
«δσξεά, δσξεάλ θ.ά.») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
γ. Ρα ειεθηξνληθά ηπρφλ ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), πνπ δχλαηαη λα
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή ή άιιε γιψζζα (Λ. 4412/16 άξζξν 92), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εθδφηε ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη, απφ πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηελ
νπνία ζα δειψλεηαη φηη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ θπιιαδίσλ ηαπηίδνληαη κε
ηα ζηνηρεία ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε ή φηη είλαη
ηα επίζεκα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε. Ρα αλσηέξσ
ηερληθά θπιιάδηα επεηδή είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, είηε απφ
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βάζεη ηεο αλσηέξσ .Γ., εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο
ζε έληππε κνξθή.
2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη επηπιένλ θαη αλαιπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλε ζε κνξθή pdf, επη πνηλή απφξξηςεο σο κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην
αλάζεζεο [ηηκή], φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξαξάξηεκα IΗ (ΞΝΓΔΗΓΚΑ
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ ). Πε πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ αξηζκεηηθψο αλαγξαθφκελσλ

ζηνηρείσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ νιφγξαθσλ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα δεχηεξα.
ηεο δηαθήξπμεο:

Α. Ρηκέο

Νη ηηκέο δίλνληαη ζε Δπξψ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην ζχζηεκα ζα εηζαρζεί ε ηηκή γηα ηελ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
ΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, ρσξίο ΦΞΑ.
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα.
Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο:

Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 235 παξ.1 Λ.4610/2019 φπσο
ηζρχεη).
β) Σαξηφζεκν 3%
ραξηνζήκνπ.

επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ Β 969/22-3-2017).
δ) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ
ραξηνζήκνπ.
ε) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3580/2007.
Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο (Λ. 2283/94, ΦΔΘ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε
πξνβιεπφκελε παξαθξάηεζε.
2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δψδεθα (12)

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ
παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε
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νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί
νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ε) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
3.

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ηελ
14-08-2019 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ.



Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.



Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
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3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ
ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Δηδηθφηεξα:
α. Ρελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα ιάβεη ρψξα ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππφ)θαθέισλ
«Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη
ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ
ην Πχζηεκα.
β. Πηελ ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκεξνκελία ην αξκφδην φξγαλν ζα απνζθξαγίζεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο
θαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαη «Ρερληθή Ξξνζθνξά» πνπ πεξηέρνπλ ηα
ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα, ζε έληππε κνξθή, δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία έρνπλ
θαηαηεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο
(ήηνη, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά αιιά δελ θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ). Ρν αξκφδην φξγαλν ζα κνλνγξάςεη θαη ζα
ζθξαγίζεη αλά θχιιν ην ζχλνιν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Θαηά ηε δηαδηθαζία απηή δχλαληαη λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ πξνζθεξφλησλ, ηα
κέιε ηνπ ΓΠ ζε πεξίπησζε ΑΔ ή νη αληίθιεηνί ηνπο, εθφζνλ έρνπλ δεισζεί, ή ηξίηα εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηξίηα πξφζσπα πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο φηη
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία ή φηη είλαη κέιε ΓΠ αλψλπκεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη επί
πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξαθηηθφ ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ εμνπζηνδφηεζε, δηα ηεο νπνίαο
εμνπζηνδνηνχληαη ηα ηξίηα πξφζσπα λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ έληππσλ
πξνζθνξψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ πξνζθέξνληνο παξίζηαηαη
πξφζσπν απφ ηα σο άλσ, δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηξίηα πξφζσπα πνπ ζα δειψζεη ελψπηνλ
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
Ρν αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ
απνζθξάγηζεο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ.
γ. Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ έθδνζε μερσξηζηνχ πξαθηηθνχ ζην νπνίν:
Θαηαρσξνχληαη:
(α) Όινη νη πξνζθέξνληεο ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο.
(β) Ρα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο.
Αμηνινγνχληαη:
(α) Ρα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά
ηνπο.
(β) Νη ππνβιεζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ σο
πξνο ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο.
δ. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά), θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην
θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (παξάγξαθνο 3.4. ηεο
παξνχζαο) γηα ην ελ ιφγσ ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Πηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ
θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
ε. Πηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ
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πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηήο. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο
ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην Πχζηεκα.
δ. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ην αξκφδην φξγαλν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαηά ηελ νπνία
νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Ρν αξκφδην φξγαλν
ζπληάζζεη μερσξηζηφ πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα
θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(πξνζσξηλφο αλάδνρνο).
Πεκείσζε 1: Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο
ζχκβαζεο, ν Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 88 θαη 89 ηνπ λ. 4412/2016.
Πεκείσζε 2: Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο
ηζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ.4412/16).
ε. Ρα πξαθηηθά ησλ δχν αλσηέξσ ζηαδίσλ αμηνιφγεζεο ησλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά
Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο. Πηελ ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηελ ελ ιφγσ
απφθαζε κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν αλσηέξσ ζηαδίσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην Πχζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ Ππζηήκαηνο
απνζηέιιεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
ζ. Κεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο θαη γηα ηα δχν
αλσηέξσ ζηάδηα θαη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ (βι.
παξαθάησ παξάγξαθν 3.4), ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή έγγξαθε
εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο,
νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ζηνλ ρψξν «Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» θαη
εηδηθφηεξα ζηνλ (ππφ)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείσλ pdf, πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν
ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.7 απηήο), ζε πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Ρπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη
ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο.
Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηα εθ ησλ ππφςε δηθαηνινγεηηθψλ/ζηνηρείσλ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί
απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή
ηνπ ππνγξαθή ζα πξέπεη, επί πνηλήο απνξξίςεσο, απηά λα πξνζθνκηζηνχλ ζην αξκφδην φξγαλν ζε
έληππε κνξθή, ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ
θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα θέξεη
εμσηεξηθά ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ».
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Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο πξνβεί ζε θαηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ λσξίηεξα απφ ηε θαζνξηζζείζα ρξνληθή πξνζεζκία ησλ 10 εκεξψλ πνπ ηνπ έρεη
δνζεί, ηφηε νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ, ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ,
ηφζν ειεθηξνληθά ζην ΔΠΖΓΖΠ, φζν θαη ζε έληππε κνξθή, ψζηε ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ
ελ ιφγσ θαθέινπ λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ ιήμε ηεο απηήο πξνζεζκίαο.
η. Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, απφ ην αξκφδην φξγαλν, ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(πξνζσξηλφο αλάδνρνο), γίλεηαη ζε ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Πηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ
έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο πξνζθνξέο, κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη,
κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο
ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πνπ απνζθξαγίζζεθε. Γεληθφηεξα, ε απνζθξάγηζε θαη
αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκνδφκελσλ
αλαιφγσο, ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.1.
ηα. Αθνχ νινθιεξσζεί ε απνζθξάγηζε ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ
έθδνζε θαη ππνβνιή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηειηθνχ πξαθηηθνχ Αμηνιφγεζεο Νηθνλνκηθψλ
Ξξνζθνξψλ θαη Γηθαηνινγεηηθψλ Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ (γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε απφθαζεο), ζην
νπνίν:
Αμηνινγνχληαη:
(α)
Νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη
θαηαηάζζνληαη κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο
(β)

Ρα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.

(2)
πνβάιιεηαη γλσκνδφηεζε γηα ηελ ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή
επί ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη θάθεινη ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηα πξνζθνκηζζέληα
δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ζηάδην, κε κέξηκλα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζπλππνβάιινληαη ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
ηβ. Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα ζην ρψξν ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
2. Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί
ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ γεληθά ηα αθφινπζα:
α. Ρν αξκφδην φξγαλν ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ ηνλ Αλαζέηνπζα
Αξρή κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα, ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα
εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή
ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ
ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα παξέρνπλ
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο
δηεπθξηλίζεηο – ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. Γηα ηελ απνζαθήληζε –
ζπκπιήξσζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ
λ.4412/16.
β. Γεδνκέλνπ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ πξνζθεξφλησλ ππνςεθίσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ γηα ππνβνιή
ελζηάζεσλ θαη ηεο πνξείαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ νξηζκφ ηεο
απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ γίλεηαη θαηά θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο.
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γ. Ξξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο, ή πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ινηπνί ιφγνη
απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο σο αλαθέξνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζηα άξζξα ηεο Γηαθήξπμεο.
δ. Νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ
Ππζηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Ζ εηδνπνίεζε
απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο ζην Πχζηεκα.
Θαηά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο ππφςε εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο ζεσξείηαη φηη νη
ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ πιήξε γλψζε επί ηεο απφθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ
δηαγσληζκνχ. Υο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν
εθθηλεί ε λφκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ. Θαηά ηελ ίδηα δηαδηθαζία
ππνινγίδνληαη θαη νη ρξφλνη ππνβνιήο δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ.
3.2

Ξξφζθιεζε ππνβνιήο
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ

δηθαηνινγεηηθψλ

πξνζσξηλνχ

αλαδφρνπ

-

Γηθαηνινγεηηθά

α. Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ
δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 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, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο
ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην
φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο. (άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ.4412/16/ άξζξν 43 παξ.3 ηνπ
Λ. 4605-2019).
β. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
γ. Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά,
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) Θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην ΔΔΔΠ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) Γελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) Απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη ηα ηπρφλ θξηηήξηα πνηνηηθήο
επηινγήο ηεο παξνχζαο.
Πε πεξίπησζε πνπ θαη ν επφκελνο πξνζθέξνληαο πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηα
νπνία απαηηνχληαη, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αλάδνρν θ.ν.θ.
δ. Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΔΔΔΠ φηη πιεξνί, νη νπνίεο
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
ε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα
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πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε
δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
ζη. Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε ηνπ
ηειηθνχ πξαθηηθνχ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηα) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.2 απφ ην αξκφδην
φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε
ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο , είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
(άξζξα 103 θαη 106 λ.4412/16). Πε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο
δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
δ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηβ) ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ 3.1.2.
3.3

Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ε αλαζέηνπζα
αξρή πξνβαίλεη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε
θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, (βάζεη άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016),
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο
παξνχζαο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη
απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ην
άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,εθφζνλ απαηηείηαη.
γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.8.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί, κέζσ
ηνπ Ππζηήκαηνο θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζε απηφ ρξεζηψλ ηεο, ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη
(20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο, εθαξκνδνκέλσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηε δηαθήξπμε θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηπη. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ.4412/16
Ππλαθψο κε ηα πξναλαθεξφκελα θαη βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο .Α. 56902/215/2-62017 (ΦΔΘ Β 1924), κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηδίσο:
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• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εηδνπνηνχλ εγγξάθσο ηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ πξνζσξηλνχ
δηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.

αλαδφρνπ

ππνβάιινπλ

ηα

πξνβιεπφκελα

• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
ππέβαιιε ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο κέζσ ηνπ ρψξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016
πξνβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ θαη ππνβάιινπλ ηα πξαθηηθά, γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/ αλαζέηνληα θνξέα.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζπκκεηέρνληεο πιελ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, καδί κε
αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
θαη ηα αλαξηνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλσλ Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ».
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνζθαινχλ ηνλ πξνζσξηλφ
αλάδνρν λα ππνβάιιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θνηλνπνηνχλ ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζηέιινπλ εηδηθή πξφζθιεζε
ζηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο.
• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δχλαηαη λα πξνζθνκίδνπλ ή ζπκπιεξψλνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 103
ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ρψξνπ «Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ
Ππζηήκαηνο.
Ζ πξνζθφκηζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 103 θαζψο θαη ε ππνβνιή ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε
ηελ πεξ. γ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο.
Κε ηνλ ίδην ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ηδίσο, ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη
εηζεγήζεσλ ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ, νη εηδνπνηήζεηο, θνηλνπνηήζεηο θαη πξνζθιήζεηο ησλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν θαζψο θαη θάζε
άιιε επηθνηλσλία κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
3.4

Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε
πξνζθπγήο θαηά πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
είλαη (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο,
ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην
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ΘΖΚΓΖΠ. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ
ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή
Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document
Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ
πξνζθεχγνληα ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Θαηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4605/2019 παξ. 42 άξζξν
43.
Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο.
Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ
ΑΔΞΞ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5

Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
4.

ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

4.1

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο,
εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
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Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ.

4412/2016.

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.
Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή
εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο ή απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ
αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ πνπ πα ξαιήθζεθε νξηζηηθά, κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε
επηζηξνθή ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4

πεξγνιαβία

4.4.1. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο
εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
4.4.2. Θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ
νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο
ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο
παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο
ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.
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Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα
απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ.
4412/2016.
4.5

Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ.
5.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ

5.1

Ρξφπνο πιεξσκήο

5.1.1 Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο κεηά ηελ

εθηέιεζε θάζε παξαγγειίαο θαη ηελ δηελέξγεηα πνζνηηθήο-πνηνηηθήο παξαιαβήο.

5.1.2 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 4 , άξζξνπ 200 λ.4412/16) θαζψο θαη θάζε
άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
5.1.3 Πηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε

άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ
παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:

α) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 235 παξ.1 Λ.4610/2019
φπσο ηζρχεη).
β) Σαξηφζεκν 3%
ραξηνζήκνπ.

επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θάζε αξρηθήο, ηξνπνπνηεηηθήο ή
ζπκπιεξσκαηηθήο
ζχκβαζεο, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ, ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΦΔΘ Β 969/22-3-2017).
δ) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ
ραξηνζήκνπ.
ε) Θξάηεζε 2% ππέξ Τπρηθήο γείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3580/2007.
Ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο (Λ. 2283/94, ΦΔΘ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε
πξνβιεπφκελε παξαθξάηεζε.
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Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο ρσξίο Φ.Ξ.Α.), παξακέλνπλ
ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηε ζπκβαηηθή εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο.
5.2

Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη
απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ
δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα
ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κε βάζε ηνπο εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε,
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο
ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν
πνζφ.
Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε
ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), 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.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.

6.

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ

6.1 Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο
6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηα
αξκφδηα ηκήκαηα γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ
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ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε
δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ
ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε
εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο
θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
6.1.3 Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν
εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε
θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ρν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ
επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο
ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο.
6.2 Γηάξθεηα ζχκβαζεο
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ
δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], εθφζνλ απηή αζθεζεί.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν,
ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε (πξναίξεζε) .
6.3

Ξαξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016,
ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο.
Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί
θαη ν αλάδνρνο.
Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο
αλάγθεο.
Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα
πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ
απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε
απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα
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κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε
γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ
άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ
επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
6.4 Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε
έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη
αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε
αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ.
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο
θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο
Νη ζπκβαηηθέο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αληηθείκελν ζχκβαζεο-Ξνζφηεηεο & Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο
ΔΛΝΡΖΡΑ 1 (ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ)

γηα ΞΑΟΝΣΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑΘΔΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΓΗΑ ΘΑΙΤΖ ΒΑΟΓΗΥΛ ΘΑΗ
ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΔΟΓΑΠΗΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ, (CPV: 50710000-5 ΔΞΗΠΘΔΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ), γηα
ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθήο Κνλάδα Αγξηλίνπ κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο
. Ρν εθηηκψκελν πνζφ ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 150.000,00 € ρσξίο ΦΞΑ
θαη 186.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24% , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο
ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ γηα έλα (1)
έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε)].

ΞΗΛΑΘΑΠ: 1 (ΔΡΖΠΗΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ)

Γ.Λ.ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ
ΔΗΓΝΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ
ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΔΗΓΝΠ CPV: 50710000-5
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ
ΑΓΟΗΛΗΝ
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ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝ
ΔΡΖΠΗΝ ΘΝΠΡΝΠ
150.000,00€
ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ,
186.000,00€
ΚΔ ΦΞΑ

ΞΗΛΑΘΑΠ: 2 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ

ΡΚΖΚΑ Α : ΝΟΝΙΝΓΗΑ – ΔΟΚΖΛΔΗΑ ΝΟΥΛ
A1: ΓΔΛΗΘΑ
1. Όπνπ ζηα θείκελα γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαθάησ φξσλ, ε έλλνηα απηψλ ζα είλαη ε εμήο:
1.1)
1.2)

«ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ» ή «ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ»: Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο.
«ΑΛΑΓΝΣΝΠ»: Ρν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη δηα ηεο

1.3)

«ΔΟΓΝ»: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ γηα ηελ

1.4)

«ΔΟΓΑΠΗΑ»: Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη απαξαίηεηε

1.5)
1.6)

«ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»: Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο.
«ΠΛΡΖΟΖΠΖ»: Ρν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πνπ

ζπκβάζεσο ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ απηνχ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.
θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε.

πεξηιακβάλνληαη παξαθάησ.

1.7)
«Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ»: Ρν ζχλνιν ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ,
κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ είηε εληφο ησλ θηηξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ, είηε εθηφο απηψλ,
πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ. Ππλνπηηθά πεξηγξάθεηαη ν ελ ιφγσ εμνπιηζκφο σο αθνινχζσο.

A2: ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
2.1 ΓΟΔΠΖ
2.1.1) Ξηεζηηθφ Πχζηεκα
2.1.2) Γίθηπν χδξεπζεο (ζσιήλεο, βάλεο, εδαθηθά).
2.1.3) Γεμακελέο λεξνχ
2.1.4) Boiler
2.1.5) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.2 ΑΞΝΣΔΡΔΠΖ
2.2.1) Αληιίεο ιεκκάησλ, αληιίεο αθαζάξησλ θαη αληιίεο νκβξίσλ
2.2.2) Γίθηπν απνρέηεπζεο
2.2.3) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.3 ΘΔΟΚΑΛΠΖ
2.3.1) Ιέβεηεο έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε.
2.3.2) Γίθηπν ζέξκαλζεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, εμαεξηζηηθά θ.ι.π.)
2.3.3) Γεμακελέο λεξνχ
2.3.4) Boiler
2.3.5) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ (εθηφο ησλ ιεβήησλ) ζα
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.4 ΤΜΖ
2.4.1) Τχθηεο έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.4.2) Γίθηπν ςχμεο (ζσιήλεο, βάλεο, θίιηξα, εμαζθαιηζηηθά θ.ι.π.) ζπληήξεζε έιεγρνο θαη
επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ
2.4.3) Ξχξγνη ςχμεο έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.5 ΘΔΛΡΟΗΘΔΠ ΘΙΗΚΑΡΗΠΡΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ – F.C.U.
2.5.1) K.K.M., F.C.U. (θαζαξηζκφο, θίιηξα, ιίπαλζε θ.ι.π.)
2.5.2) Πηφκην αεξηζκνχ
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2.5.3) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.6 ΞΟΝΠΒΔΠΖ
2.6.1) Ξπξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα
2.6.2) Γίθηπν Ξπξφζβεζεο (ζσιήλεο, βάλεο, ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θξνπλνί θ.ι.π.)
2.6.3) Φηάιεο θαηάζβεζεο CO2 θαη INERGEN
2.6.4) Γίθηπν θαηάζβεζεο
2.6.5) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.7 ΑΡΚΝΠ
2.7.1) Αηκνγελλήηξηεο
2.7.2) Γίθηπν αηκνχ (βάλεο, δηαζηνιηθά, θίιηξα αηκνπαγίδεο, κεησηέο, αζθαιηζηηθά θ.ι.π.)
2.7.3) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.8 ΗΑΡΟΗΘΑ ΑΔΟΗΑ
2.8.1) Ππκπηεζηέο ηαηξηθνχ αέξα
2.8.2) Ππκπηεζηέο γεληθνχ αέξα Ιίπαλζε, θίιηξα, ιάδηα, εμαξηήκαηα
2.8.3) Ππκπηεζηέο θελνχ
2.8.5) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.9 ΞΝΠΡΑΘΚΝΠ
2.9.1) Κεηαζρεκαηηζηέο
2.9.2) Ξίλαθεο Κ.Ρ. Θαζαξηζκφο, ζχζθημε, αληηθαηάζηαζε
2.9.3) Ξίλαθαο Σ.Ρ. πιηθνχ, αιιαγή θίιηξσλ, ιαδηψλ θ.ι.π.
2.9.4) Ζ/Ε
2.9.5) UPS
2.9.6) PLC
2.9.7) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.10 ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ
2.10.1) Θαζαξηζκφο, αληηθαηάζηαζε πιηθνχ, ζχζθημε ζπλδέζεσο θ.ι.π.
2.10.2) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.11 ΓΗΘΡΝ ΗΠΣΟΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ
2.11.1) Έιεγρνο ζπλέρεηαο, απνθαηάζηαζε θζνξψλ, θαζαξηζκφο θ.ι.π.
2.11.2) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.12 ΓΗΘΡΝ ΑΠΘΔΛΥΛ ΟΔΚΑΡΥΛ
2.12.1) Έιεγρνο ζπλέρεηαο, απνθαηάζηαζε θζνξψλ, θαζαξηζκφο θ.ι.π.
2.12.2) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.13 ΑΠΘΔΛΖ ΟΔΚΑΡΑ
2.13.1) Ππλαγεξκφο
2.13.2) Ονιφγηα
2.13.3) Θιήζε αδειθήο
2.13.4) Ξξνηεξαηφηεηα
2.13.5) Δλδνεπηθνηλσλία
2.13.6) T.V.- Οαδηφθσλν
2.13.7) Ρειεθσληθφ δίθηπν
2.13.8) Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο
2.13.9) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ σο άλσ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ
αλάδνρν κε ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.14 ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΑΛΗΣΛΔΠΖΠ
2.14.1) Θεληξηθφο πίλαθαο Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.14.2) Ξπξαληρλεπηέο Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.15 ΡΖΙΔΦΥΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ
2.15.1) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε
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ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.16 ΤΘΡΗΘΝΗ ΘΑΙΑΚΝΗ (ΤΓΔΗΑ)
2.16.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.17 ΓΗΘΡΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝ
2.17.1) Νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν κε
ην πξνζσπηθφ ηνπ.
2.18 ΑΞΝΠΘΙΖΟΛΠΖ ΓΑΡΝΠ
2.18.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.19 ΦΗΙΡΟΑ ΚΔΘ & ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΥΛ
2.19.1) Έιεγρνο, επίβιεςε θαη ζπληήξεζε απφ ηνλ αλάδνρν.
2.20 ΦΗΙΡΟΑΚ.Ρ.Λ.
2.20.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε.
2.21 ΑΛΡΙΗΔΠ ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΠΖΠ
2.21.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.22 ΚΝΛΑΓΔΠ ΣΖΚΗΘΖΠ ΔΜΝΓΔΡΔΟΥΠΖΠ
2.22.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε
2.23 ΚΝΛΑΓΔΠ ΑΛΡΗΠΡΟΝΦΖΠ ΝΠΚΥΠΖΠ
2.23.1) Έιεγρνο θαη επίβιεςε απφ ηνλ αλάδνρν, ζπληήξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε

A3. ΝΟΗΠΚΝΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ_
3.1) Ζ ζπληήξεζε αθνξά θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή, ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο
εβδνκάδαο παξαθνινχζεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο, ηελ αληηθαηάζηαζε ή θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ή ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ, ηελ
απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο θαζψο θαη ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Δηδηθφηεξα γηα φηη
αθνξά ηεο θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηφρνο είλαη ε πιήξεο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ζέξκαλζεο, αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα,
λεξνχ ππξφζβεζεο, παξνρέηεπζεο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (εμνπδεηέξσζε –
ρισξίσζε θιπ.).
3.2) Δπίζεο ε ζσζηή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ θπθισκάησλ ησλ αζζελψλ ξεπκάησλ. Πηνπο
ππφ ιεηηνπξγία ρψξνπο, εμαζθαιίδεηαη πιελ ησλ αλσηέξσ θαη ε δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πξηδψλ, πδξαπιηθψλ παξνρψλ θαη απνρεηεχζεσλ, ηνπηθψλ
ζηνηρείσλ θιηκαηηζκνχ (FAN COILS), ζσκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη γεληθφηεξα θάζε ζηνηρείνπ
Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρψξνπο ηνπ Λνζνθνκείνπ.
3.3) Γεληθψο ζηελ επζχλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πεξηιακβάλεηαη θάζε εγθαηάζηαζε, ζπζθεπή, κεράλεκα
θιπ. Ρνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ πιελ ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ.
3.4) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Κ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ζε πεξίπησζε βιάβεο.

ΡΚΖΚΑ Β : ΔΘΛΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΝ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
B1: ΓΔΛΗΘΑ
1.1) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ
ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη πνπ ζα επηθνπξείηε απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ
αλαζέηεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
επηζηήκεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νξγαληζκψλ Θνηλήο
Υθέιεηαο, Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ..Α. Αηησιναθαξλαλίαο θ.ιπ. ή ζπκπιεξσκαηηθά ηνπο θαλνληζκνχο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή μέλσλ ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ.
1.2) Πηελ επζχλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαζ‟ φιε
ηελ εβδνκάδα ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο. Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα ηεξεί
φινπο ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ζα εθηειεί ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα ηελ
πξφιεςε δεκηψλ, ζα επηζθεπάδεη θαη ζα απνθαζηζηά ηελ ιεηηνπξγία ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ
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νθείινληαη ζε πιεκκειή ζπληήξεζε θαη ελ γέλεη ππαηηηφηεηά ηνπ.
1.3) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε
θαλνληθή θζνξά, ζε αλσηέξα βία θαζψο θαη ζε ειαηησκαηηθά πιηθά ή πιεκκειή εγθαηάζηαζε.
Γεληθφηεξα Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
1.4) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ καδί κε ην Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ ηνπ
Λνζνθνκείνπ ζα απνηεινχλ έλαλ εληαίν ιεηηνπξγηθά ζχλνιν, γηα ηελ ζπληήξεζε γηα ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ. Γηα θάζε
δήηεκα ζπληνληζκνχ, πξνγξακκάησλ, ηδηνκνξθηψλ θαη δπζθνιηψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ
ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο ησλ δπν πιεπξψλ, ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζα ιακβάλεη ε Γηνίθεζε ηνπ
Λνζνθνκείνπ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ.
B2: ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
2.1 Πηειέρσζε πξνζσπηθνχ – εηδηθφηεηεο (Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ):
2.1.1) Λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε 10 εηή εκπεηξία ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο Ζ/Κ κεγάισλ
θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (B.M.S.) εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ (3) έηε ζε κεγάιεο λνζνθνκεηαθέο εγθαηαζηάζεηο άλσ ησλ 200 θιηλψλ.
2.1.2) Λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Κεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΔΞ.) πνπ ηεξείηαη
ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ ζηελ 1ε ή αλψηεξε ηάμε ηεο θαηεγνξίαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
έξγσλ.
2.1.3) Λα έρεη εγθαηαζηήζεη θαη λα δηαηεξεί ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO9001,
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο γείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαηά OHSAS18001 θαη ζχζηεκα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO14001 ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ.
2.1.4) Ν θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη ζηε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ λα θαηαζέζεη ηα
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά – έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα θαη επάξθεηα ζηνλ αξηζκφ ηεο αθνζησκέλεο θαη
πεπεηξακέλεο νκάδαο πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο. Ζ ηθαλφηεηα ζα απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ
αληίζηνηρεο δειψζεηο δηαζεζηκφηεηαο απφ ην ζχλνιν ηεο νκάδαο πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ φζν θαη
απφ ηελ εληνπηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70%, ζα ηειεί δε ππφ ηελ θξίζε ηεο
ππεξεζίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηε ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο θαζφιε ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.
2.1.5) Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη ζα απαζρνιείηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία θαη
ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Γ. Λ Αηησιναθαξλαλίαο, Λ.Κ.Αγξηλίνπ κε
ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ππάξρνπζα Ρερληθή πεξεζία ηνπ Γ. Λ Αηησιναθαξλαλίαο,
Λ.Κ.Αγξηλίνπ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν.
2.1.6) Ρα άηνκα (πξνζσπηθφ) πνπ ζα απαζρνιεί πξέπεη λα είλαη:
2.1.6.1) Γηπισκαηνχρνο Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνιφγνο Κεραλνιφγνο ΞΔ – Ππληνληζηήο &
ζπληεξεηήο B.M.S., ππεχζπλνο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 έηε ζε
ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία Ζ/Κ κεγάισλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε θεληξηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ (B.M.S.)
εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ 3 έηε ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεγάισλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ άλσ ησλ
200 θιηλψλ – 1 άηνκν ζε εηνηκφηεηα επη 24ψξνπ βάζεσο (ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε θπζηθή ηνπ
παξνπζία), ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ.
2.1.6.2)
Ξηπρηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Κεραληθφο ή Ζιεθηξνληθφο ή Κεραλνιφγνο Κεραληθφο ΡΔ –
Ππληνληζηήο B.M.S. κε 3 εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεγάισλ λνζνθνκεηαθψλ
κνλάδσλ άλσ ησλ 200 θιηλψλ – 1 άηνκν ζε πξσηλή θαζεκεξηλή 8σξε βάξδηα θαη ζε εηνηκφηεηα επη 24ψξνπ
βάζεσο (κε θπζηθή παξνπζία).
2.1.6.3) Αξρηηερλίηεο ΓΔ κε άδεηα ηαηξηθψλ αεξίσλ ζε ηζρχ – 1 άηνκν ζε θάζε 8σξε πξσηλή βάξδηα γηα
θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο (κε θπζηθή παξνπζία).
2.1.6.4) Ρερλίηεο δξαπιηθνί ΓΔ – 1 άηνκν ζε θάζε κία απφ ηηο δχν 8σξεο βάξδηεο (απφγεπκα- λχρηα) ηνπ
24ψξνπ γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο (κε θπζηθή παξνπζία).
2.1.6.5) Ζιεθηξνηερλίηεο ΓΔ Α‟ έσο ΠΡ‟ εηδηθφηεηαο – 1 άηνκν ζε θάζε κία απφ ηηο ηξεηο 8σξεο βάξδηεο
ηνπ 24ψξνπ γηα θάζε κέξα ηεο εβδνκάδαο (κε θπζηθή παξνπζία).
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2.1.6.6) Ρα κηζά απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ 3
έηε εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεγάισλ λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ άλσ ησλ 200 θιηλψλ
ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο
εγθαηάζηαζεο ζε θάζε βάξδηα.
2.1.6.7) Ρν αλσηέξσ πξνζσπηθφ ζα βξίζθεηαη πάληα ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ
ππεχζπλνπ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ (Γηπισκαηνχρνο Κεραληθφο ΞΔ).
B3: πνρξεψζεηο πξνζσπηθνχ θαη αλαδφρνπ
3.1) Ρν πξνζσπηθφ κε επζχλε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν, ζα γλσξίδεη
άξηζηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ δηθηχσλ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη
ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ φιν ην 24σξν ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, ζρέδηα, prospectus, γξαπηέο
νδεγίεο θιπ. Ώζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα επέκβεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε
βιάβεο πξνθχςεη.
3.2) Ρν πξνζσπηθφ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα θαιχπηεη ηελ ζπληήξεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ ζε 24σξε βάζε
θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, εξγάζηκεο θαη κε (θπζηθή παξνπζία). Ρν πξφγξακκα θάζε
βάξδηαο εθδίδεηαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη εγθξίλεηαη απφ ην Λνζνθνκείν. Όια ηα κέιε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.
3.3) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα ζηειερψζεη Γξαθείν εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα
απαληά ζε 24σξε βάζε ζηηο ηειεθσληθέο θιήζεηο αλαθνξάο βιαβψλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ. Ζ ιεηηνπξγία ζε 24σξε βάζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ πεχζπλνπ ηνπ
ΑΛΑΓΝΣΝ είλαη ππνρξεσηηθή. Νη Ρερληθνί ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά πνκπνδέθηεο.
Ρν πξνζσπηθφ επίζεο ζα είλαη ελδεδπκέλν κε θαηάιιειε ζηνιή εξγαζίαο.
3.4) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ νθείιεη λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην ακέζσο θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ θξίλεηαη σο αθαηάιιειν ή δείρλεη ακέιεηα αζπγρψξεηε σο πξνο ηα θαζήθνληά ηνπ ή
ζπκπεξηθέξεηαη άπξεπα θαη λα κελ επαλαπξνζιάβεη ηνχην ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ λα έρεη
ζρέζε κε ην έξγν ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Λνζνθνκείνπ. πνρξέσζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ
ζπληήξεζεο ζα είλαη επίζεο, νη κεραληθνί
ΞΔ θαη ΡΔ (ζπκθψλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν
«ζηειέρσζε πξνζσπηθνχ – εηδηθφηεηεο») λα είλαη εθπαηδεπκέλνη γηα ηνπο αλαγθαίνπο
απεγθισβηζκνχο απφ ηνπο αλειθπζηήξεο πνπ ζα απνδεηθλχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε
θαηάιιειν έγγξαθν εθπαίδεπζεο απφ αδεηνχρν εγθαηαζηάηε- ζπληεξεηή αλειθπζηήξσλ.
B4: ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΟΓΝΓΝΡΖ
4.1) Ρν (ππαιιειηθφ) Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ δηαζέηεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ
(Ζιεθηξνιφγνη, δξαπιηθνί θ.ι.π) εληάζζεηαη ζε έλα εληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Λνζνθνκείν.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζιεθζεί λέν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζα
ηίζεηαη ζηε δηάζεζεο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεί ηελ εθπαίδεπζε θαη λα εμνηθεησζεί κε
ηηο εγθαηαζηάζεηο εξγαδφκελν, καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη ην ήδε ππάξρνλ
πξνζσπηθφ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
B5: ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ – ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ – ΔΟΓΑΙΔΗΑ
5.1) Ρα απαηηνχκελα αλαιψζηκα πιηθά γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε φπσο θαχζηκα, ιηπαληηθά,
αέξηα, πιηθά θαζαξηζκνχ θ.ι.π. θαζψο επίζεο θαη φια ηα αληαιιαθηηθά πνπ απαηηνχληαη (πιελ ησλ
πεξηπηψζεσλ βιαβψλ ππαηηηφηεηα ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ), πξνκεζεχνληαη κε κέξηκλα ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ θαη
ε ζρεηηθή δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ίδην.
5.2) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη φπσο εληφο δπν κελψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο,
παξαδψζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ βαζηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ
πιηθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
5.3) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία,
φξγαλα, ζπζθεπέο θαη γεληθά φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία.

Σελίδα 39

B6: ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖ ΠΛΡΖΟΖΠΖ Ζ/Κ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ
6.1) Κε ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ελλνείηαη ε ζε ηαθηά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ησλ θαηαζθεπαζηψλ, επηζεψξεζε, έγθαηξε αιιαγή θζαξηψλ εμαξηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ή
ζπκπιήξσζε ιηπαληηθψλ, έιεγρν θαη παξνρή θαηάιιεισλ νδεγηψλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο νκαιήο
ιεηηνπξγίαο.
6.2) Πηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αλήθεη θαη ε έγθαηξε ππφκλεζε γηα κεγαιχηεξεο έθηαζεο
εξγαζίεο ή γηα αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ.
B7: Έθηαζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο
7.1) Όζνλ αθνξά ηελ έθηαζε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ αλαιακβάλεη λα δηαζέζεη
φιν ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ πξνιεπηηθήο
ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
επηζηήκεο, ηελ ηζρχνπζα ΝΡΔ, ΓΔΖ, ΓΔΑΑ θ.ι.π.
7.2) Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα θαηαρσξεί κε ζπλέπεηα θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ φια
ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη νδεγίεο πνπ
δφζεθαλ).
B8: ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
8.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα νξγαλψζεη θαη λα παξαδψζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ηα εμήο:
8.1.1 Γξαθείν ζπληήξεζεο κε φια ηα απαξαίηεηα ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, έληππα πνπ ζα ζέζεη
ζηελ δηάζεζε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ θαη ζα ζπιιέμεη ζπκπιεξσκαηηθά ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ.
8.1.2 Θαζεθνληνιφγην πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο.
8.1.3 Φάθειν κε πιήξεηο νδεγίεο γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
8.1.4 Ζκεξνιφγηα πνπ ζα θαηαρσξνχληαη νη βιάβεο θαη νη ζπληεξήζεηο.
8.1.5 Θαξηέιεο θαη κεηξψα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπψλ ή κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. πνζηαζκφο, Ιεβεηνζηάζην, Τπρξνζηάζην).
8.2 Πηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζα δηαηεζνχλ νη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ηκήκα
ζπληήξεζεο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζψο θαη νη απαηηνχκελνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη
θαη Γηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (γξαθείν), πξνθεηκέλνπ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ λα εθηειέζεη ηηο παξαπάλσ
ππνρξεψζεηο ηνπ.
B9: ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ
9. Ζ ζπληήξεζε ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε:
9.1 Ρελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Λνκνζεζία (Β.Γ. 24 Λνεκ./17 Γεθ. 1953, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζαο δηαηάμεηο).
9.2 Ρνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο, Ρ.Δ.Δ., Γ.Δ.Ζ.,
Ν.Ρ.Δ., Γ.Δ..Α. Αγξηλίνπ θ.ι.π.
9.3 Ρνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο
θ.ι.π.), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο.
9.4 Ρηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ.
9.5 Ρνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο εκπεηξίαο.
B10: ΠΛΔΛΛΝΖΠΔΗΠ - ΑΙΙΖΙΝΓΟΑΦΗΑ
10.1 Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ΔΟΓΝΓΝΡΖ απφ ην έλα κέξνο θαη ΑΛΑΓΝΣΝ απφ ην άιιν, είηε
αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη
νπσζδήπνηε εγγξάθσο.
10.2 Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, επί αηηεκάησλ ηνπ
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ΑΛΑΓΝΣΝ, δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο.
10.2 Νη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ
ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Πε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά,
θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ.
10.3 Υο έδξα ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαζνξίδεηαη ην γξαθείν πνπ ζα ηνπ δηαζέζεη πξνο ρξήζε ν
ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ ζηα θηίξηα ηνπ.
B11: ΔΙΔΓΣΝΗ – ΔΞΗΘΔΥΟΖΠΔΗΠ ΔΟΓΝ
11.1 Ζ ηξηκειήο επηηξνπή ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα νξηζηεί απφ ηνλ Γηνηθεηή, επνπηεχεη ην έξγν θαη
ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ. Κηα θνξά ην κήλα ηνπιάρηζηνλ επηζεσξεί ην έξγν παξνπζία ηνπ
ΑΛΑΓΝΣΝ.
B12: ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΝ ΘΑΘΗΠΡΝΛ ΑΚΦΗΒΝΙΖ ΡΖΛ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΒΙΑΒΥΛ.
12.1 Αλ θαηά ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ έρεη ηε γλψκε φηη εδφζε εληνιή απφ ην
Λνζνθνκείν γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ή ηελ
ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζεο απφ ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε
πξέπεη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε
έγγξαθν ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ.
12.2 Ρν ίδην ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηελ γλψκε ηνπ κε ηήξεζε ηεο
ζχκβαζεο απφ ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. Θάζε παξάιεηςε έγγξαθεο αμίσζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία ηνπ
ΑΛΑΓΝΣΝ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ.
B13: ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΔΟΓΝ
13.1 Θαζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ εκεξνιφγην
ζην νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλψο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, θαηαρσξνχληαη φιεο νη
παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο θαη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη
εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζηε ζχκβαζε απαηηνχληαη. Ρν
εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη αληίγξαθν παξαδίδεηαη θάζε
εβδνκάδα ηνπ Λνζνθνκείνπ.
B14: ΓΗΔΗΛΖ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑ ΡΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ
14.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
14.2 Αξκφδηνη γηα έιεγρν θαη παξαηεξήζεηο είλαη εθηφο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, νη νξηζκέλνη
απφ ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ Ρερληθνί γηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαζψο θαη ν Γηαηξφο Δξγαζίαο ηνπ
Λνζνθνκείνπ.
B15: ΕΖΚΗΔΠ ΠΔ ΡΟΗΡΝΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΝΠΗΔΠ ΑΡΥΛ
15.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο.
γείαο, ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθψλ ή πεξηνπζηαθψλ
πιηθψλ ή άιισλ αγαζψλ παληφο ηχπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ Λνζνθνκείνπ, ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ν νπνίνο
θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηε κε θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηε κε εμαζθάιηζε ηεο θαιήο θαη
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ.
B16: ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΞΔΟ ΡΟΗΡΥΛ
16.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ απφ αλαγλσξηζκέλε απφ ην
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Διιεληθφ Γεκφζην Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία. Απνδεηθηηθφ ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
απαξαίηεηα ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη
νιφθιεξν ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, δειαδή απφ ηελ ππνγξαθή
Πχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε, ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ξξνζσπηθνχ ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ, ησλ αζζελψλ θαη ησλ
επηζθεπηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ.
16.2 Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνζβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ
ΔΟΓΝΓΝΡΖ απφ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη παληφο
εξγαδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ηνπ έξγνπ φπσο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, απφ αζζελείο,
επηζθέπηεο θ.ι.π.
16.3 Ζ αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν.
B17: ΑΡΣΖΚΑΡΑ ΘΑΗ ΕΖΚΗΔΠ ΠΡΝ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
17.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί
απφ εξγαηηθφ αηχρεκα ζε Κεραληθνχο, Δξγνδεγνχο, Ρερλίηεο, Δξγάηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηεί.
17.2 Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ απφ θάζε πιεξσκή γη‟ απηέο ηηο δεκηέο ή
βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο εθηφο αλ ε
δεκηά ή βιάβε γίλεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηά ηνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ
ηνπ.
B18: ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΞΑΙΙΖΙΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ
18.1 Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη ην εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν. Γηα ηηο αλαγθαίεο εηζθνξέο επζχλεηαη θαη επηβαξχλεηαη απνθιεηζηηθά Ν
ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαη ε αληίζηνηρε δαπάλε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ακνηβή ηνπ.
B19: ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
19.1 Θαλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο, δειαδή
ζπλζεθψλ πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθφζνλ έρεη επηδείμεη ηελ
πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελφο ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ ζπκβαιιφκελνπ, θαη δελ είλαη
δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ απηφλ. Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο
ζπληζηνχλ:
19.1.1 Θενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο.
19.1.2 Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ
λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν.
19.2 Θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην άιιν
κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
19.3 Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα
ιάβεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηέο ηνπ θαη λα
θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ ρσξίο
θαζπζηέξεζε.
19.4 Δηδηθφηεξα γηα φηη αθνξά ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, απηφο νθείιεη έλαληη ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη
ζπκθσλεζεί ακνηβαία λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο.
B20: ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΘΡΑΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ
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20.1 Πε πεξίπησζε έθηαηεο αλάγθεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο
θαη εληνιέο ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ δηεπθνιχλνληαο ην έξγν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηηο λέεο
ζπλζήθεο, αλεμάξηεηα απφ πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκνχο θαη άιιεο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ
ηελ ζχκβαζε. Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ ζπλζεθψλ «έθηαηεο αλάγθεο» γίλεηαη κε απφθαζε ησλ
αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ.
B21: ΞΙΖΚΚΔΙΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ – ΠΠΡΑΠΔΗΠ – ΔΘΞΡΥΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ
21.1 Αλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ εθηειεί πιεκκειψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη
δελ πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχκβαζε, ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ δχλαηαη λα
εθαξκφζεη ζεηξά κέηξσλ φπσο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ, έγγξαθεο
ζπζηάζεηο, δπζκελείο εθζέζεηο, απαηηήζεηο απφιπζεο / αληηθαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο επί
ηνπ ινγαξηαζκνχ, απαίηεζε απνθαηάζηαζεο δεκηψλ εγθαηαζηάζεσλ ή εμνπιηζκνχ, απαίηεζε
θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θ.ι.π.
21.2 Πε αθξαίεο παξαβηάζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη εθφζνλ ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ δελ ζπκκνξθψλεηαη ζηηο
ζπζηάζεηο θαη άιια κέηξα πνπ ιακβάλεη ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ, πξνβιέπεηαη ε θήξπμε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ σο
έθπησηνπ, κε παξαθξάηεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ηελ ιήςε νπνησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ
θαη ελεξγεηψλ (ελδίθσλ θαη κε) πνπ ν ΔΟΓΝΓΝΡΖΠ ζα θξίλεη σο πξνζθνξφηεξα γηα ηελ πξνάζπηζε
ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.
21.3 Ζ θήξπμε ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ σο έθπησηνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ΔΟΓΝΓΝΡΖ. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ απαηηείηαη αλαιπηηθή θαη αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο ΓΗΔΘΛΝΠΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ.
B22: ΙΖΜΖ ΠΚΒΑΠΖΠ
22.1 Κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα παξαδψζεη ζηνλ ΔΟΓΝΓΝΡΖ, παξνπζία ηεο
ΓΗΔΘΛΝΠΑΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ θαη επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε ηα
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Κ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα prospectus κε ηα
ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ
Λνζνθνκείνπ – ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε απφ ην Λνζνθνκείν ή ζπκπιήξσζε ν ίδηνο κεηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα παξαδψζεη ην (θαζεκεξηλφ) Ζκεξνιφγην Ππληήξεζεο, ηηο
θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Ξξνιεπηηθήο Ππληήξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν
πνπ αθνξά ην έξγν.
22.2 Κε ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ΑΛΑΓΝΣΝ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ
ΔΟΓΝΓΝΡΖ (φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ), ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίδεη θάζε πιεξνθνξία
θαη λα παξάζρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ (πεχζπλν Δξγνηαμίνπ, ή άιιν πξνζσπηθφ) γηα
ελεκέξσζε θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Λνζνθνκείνπ.
22.3 Ρν ηίκεκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαζνξηζηεί ε θνηλή ζπκθσλία ΔΟΓΝΓΝΡΖ θαη ΑΛΑΓΝΣΝ
θαη κε λεψηεξε ζχκβαζε αμηνινγψληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ.

ΠΖΚΔΗΥΠΖ:

Ζ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΡΑ ΑΛΑΦΔΟΝΚΔΛΑ ΠΡΝΠ ΞΗΛΑΘΔΠ 1 & 2, ΘΑ ΓΖΙΥΘΔΗ
ΔΛΑ ΞΟΝΠ ΔΛΑ, ΔΛΡΝΠ ΡΖΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΡΝ ΔΠΖΓΖΠ, ΝΞΝ
ΘΑ ΑΛΑΦΔΟΔΡΑΗ ΑΛ ΔΘΞΙΖΟΥΛΔΡΑΗ Ζ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ή ΑΛ ΓΔΛ ΔΘΞΙΖΟΥΛΔΡΑΗ
ή ΑΛ ΓΔΛ ΞΟΝΠΦΔΟΔΡΑΗ Ζ ΔΞΗΠΘΔΖ-ΠΛΡΖΟΖΠΖ. ΞΟΝΠ ΑΞΝΓΔΗΜΖ ΓΔ ΡΥΛ
ΗΠΣΟΗΠΚΥΛ ΑΡΥΛ ΘΑΗ ΡΖΠ ΠΚΦΥΛΗΑΠ ΚΔ ΡΗΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ, ΘΑ
ΞΟΔΞΔΗ
ΛΑ
ΓΗΛΝΛΡΑΗ,
ΝΞΝ
ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ,
ΞΑΟΑΞΝΚΞΔΠ
ΠΔ
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ/ΠΡΝΗΣΔΗΑ.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗ – ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ
Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη επηπιένλ θαη αλαιπηηθή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζε κνξθή pdf, επη πνηλή απφξξηςεο σο θάησζη:
Αλαιπηηθή Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά:
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Αθνχ ιάβακε ππ΄ φςε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο Ξ. ΑΟΗΘΚ. …………… ηνπο νπνίνπο
απνδερφκαζηε πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ζαο ππνβάιινπκε ηελ θάησζη πξνζθνξά:

Α/Α

ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
ΡΥΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛ
ΝΙΝΓΗΘΥΛ
ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ Λ.Κ. ΑΓΟΗΛΗΝ
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ
ΞΝΠΝΡΖΡΑ
TIMH
ΠΛΝΙΗΘΖ
ΚΝΛΑΓΑΠ
ΡΗΚΖ ΣΥΟΗΠ
ΣΥΟΗΠ ΦΞΑ ΦΞΑ

ΠΛΝΙΗΘ
Ζ ΡΗΚΖ
ΚΔ 24%
ΦΞΑ

1
2
3
θ.ν.
θ

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗΗ – Πρέδην Πχκβαζεο

ΔΙΙ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ
ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ
6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ
ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΑΟΗΘΚ. ……../2019
Ζκεξνκελία

…...2019

Αλάδνρνο
Αληηθείκελν ζχκβαζεο
Αμία ζχκβαζεο

«ΞΖΟΔΠΗΔΠ

ΔΞΗΠΘΔΖΠ
ΘΑΗ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ
ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ»

ΡΥΛ

#................................€#

Πην Αγξίλην, ζήκεξα ……….2019, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ:
αθελφο ηνπ Λνκηθνχ Ξξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ
ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ», πνπ εδξεχεη ζην ΑΓΟΗΛΗΝ (Α.Φ.Κ. 999224339, Γ.Ν.. Αγξηλίνπ), φπσο
εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ …………………………………..
Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Ρν
Λνζνθνκείν»
θαη
αθεηέξνπ
ηεο
εηαηξίαο
κε
ηελ
επσλπκία
…………………...T.K…………..Ρει……………… FAX. …………………. Α.Φ.Κ……………………
Γ.Ν.………………………., φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ
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η…….... ……..………………………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο
«Αλάδνρνο», ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα:
Α. Ρελ 14/08/2019 δηελεξγήζεθε δηαγσληζκφο ζε επξψ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε
απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο κφλν βάζε ηηκήο, γηα ηελ πξνκήζεηα «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ » γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ
Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλία (Λνζειεπηηθήο κνλάδαο Αγξηλίνπ) ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ.
9025/2019 δηαθήξπμε απηνχ θαη κε ηνλ ππ. αξηζκ. 75678/2019 ζπζηήκαηνο.
Ρν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ηελ ππ.
Αξηζκ.75678 ζπζηήκαηνο πξνζθνξά ηνπ θαη κε ηηο παξαθάησ απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Λνζνθνκείνπ, νη νπνίεο ιήθζεθαλ θαηά ηηο ππ‟ αξηζ. ……..ε/……….2019(ζέκα
………..) θαη……..ε/……….2019(ζέκα ………..) ζπλεδξηάζεηο ηνπ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Νη αλσηέξσ
Ξξάμεηο, ε αλσηέξσ δηαθήξπμε, θαζψο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
Β. Κεηά ηα παξαπάλσ, ην Λνζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν
Αλάδνρνο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
εθηειέζεη, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο:
ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
1.1.

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεοείλαη «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΡΥΛ
ΖΙΔΘΡΟΝΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ»γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο
(Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ) .

1.2. Ρα είδε ζα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Αλαιπηηθφηεξα :
…………………………………………………
ΑΟΘΟΝ 2 ΘΟΥΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΡΝ ΑΛΑΓΝΣΝ
2.1. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o
Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ‟ απηή,
εθφζνλ δελ παξείρε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά
απφ αίηεζή ηνπ.
2.2. Ν Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηε
ζχκβαζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
2.3. Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε,
επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηov ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή
δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα Γηαθήξπμε θαη ηελ
λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λ.4412/16).
2.4. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ λνκνζεζία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, o
αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Λνζνθνκείνπ απφ
ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΟΘΟΝ 3 ΡΗΚΖΚΑ – ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ
3.1.Ρν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε θάζε άιιεο ζπλαθνχο ππνρξέσζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ
πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
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#...........................................€# ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη εμφδσλ.
3.2. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Λνζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
3.3. Κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζα νινθιεξσζεί ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ εθφζνλ νινθιεξσζεί
ε παξάδνζε ηεο παξαγγειζείζαο πνζφηεηαο θαη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή
άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ.
3.4. Ν Σξφλνο εμφθιεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
3.4.1 Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ
πξνβιέπνληαη θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.).
3.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο
ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ
πξσηνθφιινπ.
3.5. Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηζρχνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο.
3.6. Ν Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Νη
δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
3.7. Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Λ.
2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.
3.8. Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Λνζνθνκείν.
ΑΟΘΟΝ 4 ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ …………..2019 έσο ………….2020, γηα έλα (1) έηνο [κε
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε παξάηαζεο (πξναίξεζε)] ελφο έηνπο , φπνην εθ
ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα έηνο
δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα
παξάηαζε.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε
ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ Λ.4412/2016. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο
γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ
δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζψο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ.
ΑΟΘΟΝ 5 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
5.1. Ν Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε παξνρή ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Υο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο
θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Αλάδνρν λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ
ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.
5.2. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην
γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Λνζνθνκείν
ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα
ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
5.3. Ρν Λνζνθνκείν νθείιεη λα απαληήζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ζηελ θαηά ηα αλσηέξσ
γλσζηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο απφ ηνλ Αλάδνρν. Αλ ην Λνζνθνκείν δελ απαληήζεη
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εληφο ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο
απνδεηθλχεηαη πιήξσο απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ πξνζθνκηζηεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη ηε
ζπλδξνκή ηνπ ιφγνπ αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο.
5.4. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ηνπ Αλαδφρνπ θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.
ΑΟΘΟΝ 6 ΔΓΓΖΠΔΗΠ
6.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Πχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ‟ αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή η…
……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%)
επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο
ηελ ……….-201…
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 72 ηνπ Λ 4412/16.
Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξνο θαηά ηξεηο κήλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν (έλα έηνο).
Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη
εκπξφζεζκα ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην παξφλ ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ,
πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
ΑΟΘΟΝ 7 ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ
7.1. Ζ παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ πεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο
ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ν Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο.
ΑΟΘΟΝ 8 ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ - ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ
8.1. Θάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε ηεο,
εθφζνλ απνξξέεη απ‟ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ θαη αθνξά (ελδεηθηηθά)
ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο,
επηιχεηαη θαη‟ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ
Λνζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ρν Γ.Π. απνθαζίδεη
νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο
ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2672/1998.
Δάλ ην Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Αλάδνρνο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Π., ηφηε νπνηνδήπνηε
απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ
Γηθαζηεξίσλ.
8.2. Θάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ‟
απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ‟ χιελ
αξκφδηα δηθαζηήξηα.
8.3. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‟
αξηζ.9025/2019 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά Λ.4412/2016 θ.ι.π.). Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
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8.4. Ρξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλνλ εάλ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ
132 ηνπ Λ. 4412/2016.
8.5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
338 ηνπ λ.4412/16.
Πε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (2) φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,
αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην Λνζνθνκείν έιαβε
έλα αληίγξαθν, ελψ ην δεχηεξν έιαβε ν Αλάδνρνο.
ΝΗ ΠΚΒΑΙΝΚΔΛΝΗ
ΓΗΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ

ΓΗΑ ΡΝΛ ΑΛΑΓΝΣΝ

Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ
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