ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΗΠΔΙΡΟΤ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ

KΤΠΑΡΙΙΑ 09-05-2022
ΑΡ. ΠΡΧΣ. 2652

Σκήκα: Οηθνλνκηθό
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ
Πιεξνθνξίεο: Γ. Πόηαξε, Γ. Καιθαβνύξα
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ 13
Κππαξηζζία, Σ.Κ. 24 500
Σει. 27613-60170

E-MAIL: promitheies@noskypar.gr
kalkavoura@noskypar.gr
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΑΡ.2652/2022
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΄΄ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ ’’ ΓΙΑ
ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ
ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΓΙΑ ΓΤΟ (2) ΔΣΗ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ν.Μ. Κππαξηζζίαο)
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
αλάζεζε
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Ηκεξνκελία: 26/05/2022 Ηκέξα: Πέκπηε,
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Ώξα:11:00 π.κ.
Ηκεξνκελία: 25/05/2022 Ηκέξα: Σεηάξηε,
ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ώξα:14:00 κ..κ.
Ν.Μ. Κππαξηζζίαο (Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
Κππαξίζζηα, Σ.Κ 24 500)
Αλάδεημε αλαδφρνπ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
πιπληεξίσλ ηεο Ν. Μ. Κππαξηζζίαο
Κσδηθόο Αξηζκνύ Δμόδνπ (ΚΑΔ)

0863

ΚΧΓΙΚΟ CPV

50324200-4

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

5.704,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%)
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
ΤΠΗΡΔΙΑ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Γπν (2) έηε

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ

Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο θαη
ζην πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο – Ν.Μ. Κππαξηζζίαο έρνληαο
ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).
β) Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ Δπνπηεπνκέλσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
γ) Σνπ Ν. 4052/1-03-2012 Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ
«Δγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ................... γηα
ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο
δηαηάμεηο.
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
(Φ.Δ.Κ. 194 Α’/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη».
ε) Σνπ Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο».
ζη)Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο
ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.
δ) Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 Α΄/2014),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ε) Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
ζ) Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα (ΦΔΚ 679/Β/13-9-94,
ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-10-94).
2. Σηο Απνθάζεηο :
1.
Σελ ππ’ αξίζκ. 20573/22.10.2020 Απφθαζε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ
Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή, ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3329/2005 θαη άιιεο
αξκνδηφηεηεο.
2.
Σν κε αξηζκ. πξση. 853/27-03-2018 δηεπθξηληζηηθφ έγγξαθν ηεο ΔΚΑΠΤ.
3.
Σελ ππ΄ αξηζκ. 43/31-01-2022 πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε ζπγθξφηεζε δηαθφξσλ επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4024/2011 άξζξν 26.
4.
Σελ ππ΄αξηζκ. 6/24-03-2021 (Θ:54) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
5.
Σελ ππ’ αξηζκ. 10/08-03-2022 (Θ: 2) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε Πηλάθσλ Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ
Γηαρεηξηζηηθνχ Έηνπο 2022-2023 ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο.
6.
Σελ ππ’ αξ.496/09-05-2022 Απφθαζε Αλάιεςε Τπνρξέσζεο θαη δέζκεπζε
πίζησζεο πνζνχ χςνπο 5.704,00 επξψ ζπκπ. Φ.Π.Α. ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο
Κππαξηζζίαο (ΑΓΑ: 6ΑΓΡ46904Τ-ΓΦ)
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Με ηελ δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηελ απεπζείαο αλάζεζε
γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ, ηεο Ν.Μ.

Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο,
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.704,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δύν ( 2 ) εηώλ βάζε ησλ
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη :

Α/Α
1

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ
ΚΑΕ 0863, CPV 50324200-4
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
ΓΑΠΑΝΗ ΥΧΡΙ ΦΠΑ
ΤΝΣΗΡΗΗ
ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ – ΣΔΓΝΧΣΗΡΙΟ
4.600,00 €
ΙΜΑΣΙΜΟΤ Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ

ΤΝΟΛΟ Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ

4.600,00 €

ΤΝΟΛΟ ΜΔ
ΦΠΑ
5.704,00 €

5.704,00 €

1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο),
Γηεχζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13, ΣΚ 24500, Σειέθσλν: 27613 60170, e-mail:
promitheies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr
Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία Πφηαξε, Γεσξγία Καιθαβνχξα
2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΛΗΞΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Πξσηφθνιιν Γεληθνχ
Γεληθφ Ννζνθνκείν
Ννζνθνκείνπ
Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή
25/05/2022
Μεζζελίαο
Μνλάδα Κππαξηζζίαο),
Ώξα 14:00κ.κ.
(Ννζειεπηηθή Μνλάδα
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13,
Κππαξηζζίαο)
Σ.Κ 24500,

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ
ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
26/05/2022
Ώξα :11:00.π κ.

3. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο δηαηίζεηαη
ζε
ειεθηξνληθή
κνξθή
απφ
ηελ
ηζηνζειίδα
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(www.kyparissiahospital.gr) θαζψο θαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) ζηελ ειεθηξνληθή Γηεχζπλζε: http://www.eprocurement.gov.gr,
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ.
4. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:
α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ
πξνζψπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε
ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο
νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ
θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ

ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80
παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ
Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά
πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1
ηνπ Ν.4412/2016)
β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)
Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην
ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο,
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο
/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε
Γηαθήξπμε.
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί
κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε
πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν
πλεηαηξηζκφο λειτουργεί νόμιμα.
θμείωςθ: Σε περίπτωςθ κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ
επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου (e-mail) όλων των μελϊν του.
5. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ:
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 25/05/2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
14:00 κ.κ.
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ
παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην ανοιχθεί από ηην
ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία».
6. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
2.3. Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ».
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα
θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
7.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ πεξηιακβάλεη ηα
παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα:
 Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ
 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
 Αλάδεημε αλαδφρνπ
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο.
Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειφηεξε
πξνζθεξφκελε γηα ην εληαίν ηκήκα ζπλνιηθή ηηκή, ρσξίο Φ.Π.Α.
8. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη
9. Δηδηθνί όξνη
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ.
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο:
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
10. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο,
ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη δπλαηό,
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο θαη
πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Χο
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δελ
επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα, ηελ παξνρή ππεξεζίαο ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ
πεξηνξίδνπλ ζε θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ.
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο
θάησζη πεξηπηψζεηο:

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ.
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ.
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο.
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.
7. Πξνζθνξά πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο
παξνχζαο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη.
8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
Σηκψλ, εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη
9. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν ηνπ
πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξνχζα, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120
εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή δελ αλαθέξεηαη
θαζφινπ, παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο
10. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 25/05/2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 14:00 κ.κ.,
είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) .
11. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη
ε άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ.
147 Α΄/2016).
12. Τπνγξαθή ύκβαζεο
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε ζπληήξεζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο,
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή
ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία.
13. Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή
Η παξαιαβή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ
ζπζηαζεί γηα ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11δ ηνπ Ν.4412/2016.
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη
άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/2016.

14. Πιεξσκή αλαδόρνπ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ παξνρήο
ππεξεζίαο, ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ
έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η πιεξσκή
ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ.
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη
δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.
Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή
15. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
1.Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ
νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
2.Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ππεξεζίαο
(ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
ιήςε απνθάζεσλ.
3.Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο
ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ
Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’
ηνπ Ν 4412/2016.
5.Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο θαη ζηηο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο
εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία,
ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.
6. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο
7. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο
θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.
16. Κπξώζεηο-Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία
 χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 218 , ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), ζε
πεξίπησζε πνπ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα
επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο , κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο.
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50%
ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ /

ελδηάκεζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο , επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα
2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ
εθπξφζεζκα.
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο
ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα.
 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη /ζπκςεθίδεηαη απφ /κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ.
 ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια
ηα κέιε ηεο.
 Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην
φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 203, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).
 Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζπληζηά ηεθκήξην όηη ν
δηαγσληδόκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο
ζύκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλώζε ηεο παξνύζαο
Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο.
 Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο
δηθαίνπ.
17. Μαηαίσζε:
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Ο Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο
ηεο Ν.Μ. Κππαξηζζίαο
ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο

Γεκήηξηνο Λακπξόπνπινο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΚΑΛΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
&
ΣΧΝ
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΧΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ
1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
πληήξεζε θαη επίβιεςε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ
ρψξνπ πιπληεξίσλ ηκαηηζκνχ ζηελ Ν.Μ. Κππαξηζζίαο ηνπ Γ.Ν. Μεζζελίαο.


ηε «πληήξεζε» πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή
ησλ
κεραλεκάησλ
εξγαζίεο
(Maintenance
Program),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ γηα ην ζθνπφ απηφ αλαιψζηκσλ πιηθψλ,
εμαξηεκάησλ θ.ι.π. ζηα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απηφ αλαθέξεη.



Χο «Δπίβιεςε Καιήο Λεηηνπξγίαο» ελλνείηαη ε ηαθηηθή επίζθεςε ηνπ
ζπλεξγείνπ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο γηα επηβεβαίσζε ηεο εύξπζκεο
& αζθαινύο ιεηηνπξγίαο θαη έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο φπνησλ πξνβιεκάησλ.



ην αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη «Δξγαζίεο Δπηζθεπήο» ησλ
κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ζε πεξηπηψζεηο βιάβεο.



Η πξνκήζεηα όισλ ησλ πιηθώλ, εμαξηεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ είλαη
επζύλε θαη βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.
Οη ππεξεζίεο επίβιεςεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ:

Έιεγρν θαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο & ζπληήξεζε ζηα εμαξηήκαηα πξνζαξκνγήο
– ζχλδεζεο ησλ κεραλεκάησλ ζηα πθηζηάκελα δίθηπα φπσο δηθιείδεο αηκνχ,
αηκνπαγίδεο, κεησηέο & αζθαιηζηηθά αηκνχ, εχθακπηνη ζσιήλεο, εμαξηήκαηα
λεξνχ, αζθάιεηεο - αζθαιεηνδηαθφπηεο θ.ι.π.
Απνθαηάζηαζε ελδερφκελεο βιάβεο ησλ αλσηέξσ, δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ (Τιηθά θαη
Δξγαζίεο).
Έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο.
Ν.Μ. ΚΤΠΑΡΙΙΑ
1. ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ IPSO WE 165.
2. ΣΔΓΝΧΣΗΡΙΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ IPSO DR55.
2. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζέηεη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ην αλαθεξφκελν έξγν κε
βεβαησκέλε γλψζε θαη εκπεηξία ζην αληηθείκελν, νη δε εξγαζίεο ζα γίλνληαη ππφ ηελ
επίβιεςε ππεχζπλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, Ηιεθηξνιφγνπ ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ ΠΔ ή
ΣΔ, ν νπνίνο θαη ζα θέξεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Η ζπληήξεζε ζα
εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ζπληεξεηή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο, θαη ιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα
κέηξα αζθαιείαο κε δηθή ηνπ δαπάλε.
Ο ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, αθνχ πξψηα ν αλάδνρνο θαηαζέζεη ζρεηηθφ αίηεκα ζην Ννζνθνκείν καδί κε ηα
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη γίλεη απηή απνδεθηή.

Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθάιηζε φισλ φζσλ
απαζρνιεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη γηα ηελ
θαηαβνιή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ θαηά λφκν αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο ή
επηθνπξηθήο αζθάιηζεο.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο απηέο ηζρχνπλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο θαη είλαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο,
πνηληθψο θαη αζηηθψο, γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε πξνθιεζεί εθ παξαβάζεσο ησλ
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (Π.Γ. 17/96, Π.Γ.159/99) φπσο ηζρχνπλ,
θιπ πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη Π.Γ. 305/96 Διάρηζηεο Απαηηήζεηο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο Πξνζσξηλψλ θαη Κηλεηψλ Δξγνηαμίσλ), φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη.
Ο αλάδνρνο είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ απνδεκίσζε
νπνηνπδήπνηε θαη γηα θάζε θχζεσο θαη είδνπο δεκηέο πνπ ηπρφλ ππνζηεί απφ πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ αλαδφρνπ ή θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δάλ ππνρξεσζεί ε Ν.Μ. Κππαξηζζίαο λα θαηαβάιεη
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζ’ απηήλ ην αληίζηνηρν
πνζφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηφθσλ θαη εμφδσλ. Η Ν.Μ. Κππαξηζζίαο δε θέξεη
θακία αζηηθή ή άιιε επζχλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο πιήξνπο απνθαηάζηαζεο, φπνησλ δεκηψλ
πξνθιεζνχλ απφ ππαηηηφηεηά ηνπ ή φπνηαο βιάβεο είλαη ζπλέπεηα πιεκκεινχο
ζπληήξεζεο ή / θαη ειέγρνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηηο Η - Μ εγθαηαζηάζεηο, ζηα δνκηθά
ζηνηρεία, ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε
δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ θαη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη λα εθηειεί φιεο ηηο
αλαγθαίεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη
ησλ ρψξσλ απηψλ, κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο / επηζθεπήο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο πνπ
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαζψο θαη άιιεο πνπ πηζαλφλ λα κελ
έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί, αιιά θξίλνληαη απαξαίηεηεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηνλ
ζπληεξεηή ή ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. ε θάζε
πεξίπησζε, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα αληαιιαθηηθά ζα είλαη ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά ηνπ
εκπνξίνπ, απηά ζα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο.
Χο πιεκκειήο ζα ραξαθηεξίδεηαη ε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ, θαηά ηελ νπνία δε
ζα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ηα αλσηέξσ θαη δελ ζα έρεη
θαηαηεζεί ππνγεγξακκέλν ζηελ Σ.Τ. ην ζρεηηθφ Γειηίν Δπίζθεςεο – πληήξεζεο.

3.ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΗ ΚΑΙ ΡΗΣΡΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί:

Α) Σελ Δπηζεψξεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπιάρηζηνλ άπαμ ηεο
εβδνκάδνο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο λα θαηαζέηεη δειηίν επίζθεςεο κε ηπρφλ
παξαηεξήζεηο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία.
Β) Σελ Πξνγξακκαηηζκέλε πληήξεζε ησλ Μεραλεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ θάζε κεραλήκαηνο φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Σερληθφ
Φπιιάδην ηνπ Καηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο. Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο ζα
θαηαζέηεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία δειηίν επίζθεςεο κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο
πνπ ζα έρεη εθηειεζζεί θαη κε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο.
Γ) Να αληαπνθξίλεηαη άκεζα (εληφο πέληε σξψλ) ζε θιήζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
γηα αλαγγειιία βιάβεο. Η απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη εληφο
εηθνζηηεηξαψξνπ απφ ηελ αλαγγειία εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη
εμεηδηθεπκέλα αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξέπεη λα παξαγγειζνχλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε παξαγγειία ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν (κε
επίδεημε ζηελ Σ.Τ. ηεο ζρεηηθήο αιιεινγξαθίαο) θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη
θάζε πξνζπάζεηα επίζπεπζεο ηεο παξαιαβήο ησλ. Γηα επηζθεπέο πνπ απαηηνχλ
πέξαλ ηεο κίαο εκέξαο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη
εγγξάθσο ηελ Σ.Τ. γηα ηελ εμέιημή ηεο. Η επίζθεςε ηνπ ζπλεξγείνπ ζα πηζηνπνηείηαη
απφ ηνλ Σερληθφ ηεο βάξδηαο ζην ππνγεγξακκέλν θχιιν επίζθεςεο ηνπ ζπλεξγείνπ
ηνπ Αλαδφρνπ.
Γ) Καηά ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ φιε
εγθαηάζηαζε ζε θαιή θαηάζηαζε (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε κε
απηήλ θαηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ).
ε θάζε πεξίπησζε πνπ απφ ππαηηηφηεηα, ακέιεηα, νιηγσξία ή παξαιείςεηο ηνπ
Αλαδφρνπ δελ ηεξνχληαη νη αλσηέξσ ξεηέο ππνρξεψζεηο ηνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Σ.Τ. θαη ζρεηηθή απφθαζε Γ.., ν αλάδνρνο ζα θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ζα θαηαπίπηεη άκεζα ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε εγγπεηηθή θαιήο
εθηέιεζεο.
4. ΠΡΟΘΔΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΓΗΛΧΔΙ
Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπο
Γήισζε Πιήξνπο θαη Αλεπηθχιαθηεο πκκφξθσζεο κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο
Γηαθήξπμεο θαη δήισζε φηη δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα (κεραλήκαηα θαη
εξγαιεία) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζην θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπο
Τπεχζπλε Γήισζε κε ηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη «έρνπλ ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο
εγθαηάζηαζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ» γηα ην νπνίν θαηαζέηνπλ πξνζθνξά, ψζηε
ζε θακηά πεξίπησζε λα κελ εγείξεηαη επηπιένλ απαίηεζε ιφγσ αζάθεηαο ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
Καηά ηε θάζε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, ν κεηνδφηεο:
1. νθείιεη λα δειψζεη κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ην φλνκα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ
ζπλεξγείνπ «ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ»,
2. λα θαηαζέζεη ηελ Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο απηνχ θαη Τπεχζπλε Γήισζε
απνδνρήο ηνπ ξφινπ απηνχ εθ κέξνπο ηνπ, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηε
Γηαθήξπμε.
3. Να θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, αμίαο ίζεο κε ην 5% ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπ καδί κε Φ.Π.Α. πνπ ζα θαηαπίπηεη άκεζα ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζε θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο ζχκβαζεο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ:
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι:
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ: [99221912]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΑΛΕΞΑΝΔΟΥ ΚΑΛΑΝΤΗΑΚΟΥ 13, 24500]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Γ. ΡΟΤΑΘ – Γ. ΚΑΛΚΑΒΟΥΑ]
- Τθλζφωνο: *2761360170]
- Θλ. ταχυδρομείο: *promithies@nosokypar.gr , kalkavoura@noskypar.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.kyparissiahospital.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [50324200-4]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *…...............…+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : [ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΤΝ
ΣΗΡΙΩΝ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *…...........…+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [ ]

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ
φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο,
«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν
εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται,
ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ,
ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε
κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το
μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:

Απάντθςθ:

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+
* + Ναι * + Πχι * + Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

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

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει
πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
Σρόποσ ςυμμετοχισ:

δ) * + Ναι * + Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Απάντθςθ:

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

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των
προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα
για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Απάντθςθ:
Ονοματεπϊνυμο
……+
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
[……+
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
τιριξθ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
[]Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV
και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ,
για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο
από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα
είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει
ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται
ο οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
*+Ναι *+Πχι

ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ
ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ;

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν: *….+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ
(κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ
οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα
με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
4. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
5. δωροδοκίαx,xi·
6. απάτθxii·
7. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxiii·
8. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
9. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ
Απάντθςθ:
καταδίκεσ:
Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι
*+ Ναι *+ Πχι
απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το
οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι
ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από
*……+*……+*……+*……+xvii
πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία:* +,
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ
ςθμείο-(-α): * +,
απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα
λόγοσ(-οι):* +
ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ β) *……+
λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
+·
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
καταδικαςτικι απόφαςθ:
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
*……+
xxi
λιφκθκαν :

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει
*+ Ναι *+ Πχι
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα
ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΦΟΡΕ
Εάν όχι αναφζρετε:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
ΑΦΑΛΙΗ
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
α)*……+·
α)*……+·
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
β)*……+
β)*……+
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ
απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
δεςμευτικι;
-*+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
-*……+·
-*……+·
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
-*……+·
-*……+·
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αςφάλιςθσ που οφείλει
αναφερκοφν
αναφερκοφν
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ,
λεπτομερείσ
λεπτομερείσ
των δεδουλευμζνων τόκων ι των
πλθροφορίεσ
πλθροφορίεσ
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε
*……+
*……+
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται
εγγράφων): xxiv
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ

Απάντθςθ:

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ
τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
και εργατικοφ δικαίουxxv;

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

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
[.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix,
λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ
πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα

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

*+ Ναι *+ Πχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

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

*+ Ναι *+ Πχι

αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ
τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν
που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Άρκρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΡΛΘΩΣΘ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΡΕΔΙΟΥ

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *……+

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ),
ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ
που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι
ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Δεν χρειάηεται να ςυμπλθρωκεί αναλυτικά το Α, Β, Γ,Δ του Μζρουσ IV κακϊσ και το
Μζροσ V ςτθ ςυγκεκριμζνθ διακιρυξθ.

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
Απάντθςθ
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ *…+
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
xxxiii
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ ; του:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
*+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
εγκατάςταςισ του
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι
Απάντθςθ:
επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
και/ι,
*……+,*……+*…+νόμιςμα
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
εγγράφων):
xxxiv
ςφμβαςθσ είναι ο εξισ
:
*……+*……+*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα ςτον
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό *……+,*……+*…+ νόμιςμα
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται είναι ο
εξισ:
και/ι,
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για
εγγράφων):
τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
*……+*……+*……+
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο
εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ
*…................................…+
ςχετικά με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι
ειδικό) δεν είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ
τθν απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
αξία)
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ τιμζσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των

εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν
αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν
κινδφνων του οικονομικοφ φορζα είναι το
εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται
να ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι
προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

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

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
ζργων:
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
xxxviii
αναφοράσ
, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ
*…+
που ζχει προςδιοριςτεί:
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
εγγράφων):
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
*……+*……+*……+
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
υπθρεςιϊν:
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
xxxix
αναφοράσ , ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
*…...........+
προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
Ρεριγρα ποςά
θμερομ παραλιπτεσ
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει
φι
θνίεσ
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και
τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων
ζργων, ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει
τα ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και
ζρευνασ που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που
κα παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για
προϊόντα ι υπθρεςίεσ που πρζπει να
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο
ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ
διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

α)*......................................……+

β) *……+

*……+

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του
κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ
διάκεςι του τα ακόλουκα μθχανιματα,
εγκαταςτάςεισ και τεχνικό εξοπλιςμό για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά
γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων,
με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα
των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι
ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
αναφζρετε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
μποροφν να προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

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

*+ Ναι *+ Πχι

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

Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
Απάντθςθ:
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
*……+ *……+
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
*……+ *……+
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
τα ςυςτιματα ι πρότυπα
εγγράφων): *……+*……+*……+
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ
υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν

ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από
απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν,
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ,
διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Απάντθςθ:
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ
*….+
διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων
με τον ακόλουκο τρόπο:
*+ Ναι *+ Πχιxlv
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά
ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
απαιτοφμενα ζγγραφα:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται
θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το κακζνα:

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει
ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ
των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτo Γενικό Νοςοκομείο
Μεςςθνίασ (Νοςθλευτικι Μονάδα Καλαμάτασ), προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ
ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτο Μζροσ ΙΙ, Μζροσ ΙΙΙ
και Μζροσ ΙV α, του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ του υνοπτικοφ (Πρόχειρου) διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ-ΙΔΕΡΩΣΗΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ για τισ ανάγκεσ
του Γενικοφ Νοςοκομείου Μεςςθνίασ (Νοςθλευτικισ Μονάδασ Καλαμάτασ και
Νοςθλευτικισ Μονάδασ Κυπαριςςίασ) με αρ. διακιρυξθσ Προχ. 22/2021.

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

i

Σε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

iii

Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ
θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα
επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν
εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη
ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα
επξώ.
iv

Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
v

Τα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

vi

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

vii

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ
Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.”
viii

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ix

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
x

Σχκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). Σηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
xi

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Σχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ,
ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη
εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ»
(αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
xii

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α)
"Κχξσζε ηεο Σχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ.
xiii

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο-πιαίζην.
xiv

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ,
ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L

309 ηες 25.11.2005, ζ.15) ποσ ελζωκαηώζεθε κε ηο λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή
ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο”.
xv

Όπως ορίδεηαη ζηο άρζρο 2 ηες οδεγίας 2011/36/ΕΕ ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ
Σσκβοσιίοσ, ηες 5ες Απρηιίοσ 2011, γηα ηελ πρόιεψε θαη ηελ θαηαποιέκεζε ηες εκπορίας αλζρώπωλ θαη
γηα ηελ προζηαζία ηωλ ζσκάηωλ ηες, θαζώς θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηες απόθαζες-πιαίζηο
2002/629/ΔΕΥ ηοσ Σσκβοσιίοσ (ΕΕ L 101 ηες 15.4.2011, ζ. 1) ε οποία ελζωκαηώζεθε ζηελ εζληθή
λοκοζεζία κε ηο λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xvi

Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ
Γηεπζχλνληα Σχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xviii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xix

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xx

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
xxii

Σηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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 (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii

Σεκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο 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
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο
δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xxv

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi

. Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvii

Άξζξν 73 παξ. 5.

xxviii

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα
ην ΤΔΥΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

xxx

Πξβι άξζξν 48.

xxxi

Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔΣ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxxii

Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ
εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.

xxxiii

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα
θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό.
xxxiv

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxv

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvi

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

xxxvii

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

xxxviii

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xxxix

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ
ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xl

Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο
φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xli

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη
ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΤΔΥΓ.
xlii

Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο
ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο
ππεξεζηψλ.
xliii

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ
ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΤΔΥΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ,
ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xliv

Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.

xlv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvi

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvii

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

xlviii

Υπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή
δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.

