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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την επείγουσα προµήθεια «Γαντιών»
µε τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης µε έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισµένων προσφορών και
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής
(CPV 33141420-0)
(Α.∆.52/20)

Το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «ΜΕΤΑΞΑ»
έχοντας υπ’ όψιν:

(α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016)
1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).
1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄
256 / 2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247
/ 27-11-1995), όπως ισχύει.
1.5. Του Ν. 4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία
2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές.
1.6. Του Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ.
1.7 Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Α΄55/11-03-20, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
1.8. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Α΄64/14-03-20, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/03-04-2020).
1.9 Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Α΄68/20-03-20, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83Α/10-04-2020).
1.10 Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Α΄75/30-03-20, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).
1.11 Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Α΄84/13-04-20, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-05-2020).
1.12 Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Α’90/01-05-2020, όπως κυρώθηκε µε το Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30-052020)
1.13 Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου Α΄157/10-8-20, όπως κυρώθηκε µε το Ν.4722/20, (ΦΕΚ-177 Α/15-9-20).
2 Τις σχετικές αποφάσεις και τα έγγραφα:
2.1. Το από 12/5/20 Πρακτικό της 113 ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέµα 1ο «Αύξηση ειδών Μέσων Ατοµικής Προστασίας
(ΜΑΠ) και κατανοµή αυτών ανά ∆.Υ.Πε., σύµφωνα µε το απόσπασµα Πρακτικού της 50ης /05,05,2020 Συνεδρίασης της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19»

1

ΑΔΑ: 92Ν94690ΩΖ-7ΕΖ

2.2 Το από 12/5/20 Πρακτικό της 113ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέµα 2 ο» «Επικύρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Μέσων
Ατοµικής Προστασίας – CPV 3314000-3 για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών των φορέων αρµοδιότητας της 3 ης Υ.Πε.
Μακεδονίας, ως προς τη λήψη Μέτρων Αποφυγής και Περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 µέσω ΕΣΠΑ 20142020
2.3.Το από 01/07/2020 Πρακτικό της 118ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέµα 1ο Ε.Η.∆. «Προµήθεια γαντιών για τις
Υγειονοµικές Περιφέρειες της χώρας»
2.4. Το από 30/07/2020 Πρακτικό της 121 ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέµα 5 ο «Συµπλήρωση της υπ’αρ. 1 Απόφασης
της 113ης/12.05.2020 Συνεδρίασης ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. , σχετικά µε τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προµήθεια
ειδών Μέτρων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) του πίνακα 2, σε ποσοστό 30% από τα Νοσοκοµεία της κάθε Υ.Πε.»
2.5. Το από 30/07/2020 Πρακτικό της 121ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέµα 6 ο «Επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής
διαδικασίας ειδών Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τα οποία δεν προέκυψε µειοδότης σύµφωνα µε την υπ’αρ. 4
Απόφαση της 118ης /01.07.2020 Συνεδρίασης ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.»
2.6. Την υπ’αρ.πρωτ.45603/21-8-20 Απόφαση ∆ιοικητού της 2ης Υ.Πε σχετικά µε τη διενέργεια διαδικασιών έκτακτης
προµήθειας για «Εξοπλισµό Μέσων Ατοµικής Προστασίας για την προστασία του προσωπικού των Νοσοκοµείων της 2ης
Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου από τον ιό Sars Cov 2», µε δηµοσίευση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή
γραπτών σφραγισµένων προσφορών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, στις ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται σε αυτήν
(Α∆Α 9ΜΕ469Η2Ξ-ΗΙΕ) και η υπ’αρ.πρωτ.55767/8-10-20 τροποποιητική αυτής
2.7. Η υπ’αρ.πρωτ.50024/15-9-20 Απόφαση ∆ιοικητού της 2ης Υ.Πε. για τη διενέργεια άµεσων διαδικασιών έκτακτης
προµήθειας για «Εξοπλισµό Μέσων Ατοµικής Προστασίας για την προστασία του προσωπικού των Νοσοκοµείων της 2ης
Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου από τον ιό Sars Cov 2 – ΓΑΝΤΙΑ», µε δηµοσίευση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
συλλογή γραπτών σφραγισµένων προσφορών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, στις ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζονται στην παρούσα (Α∆Α 6ΜΘ1469Η2Ξ-Ω62)
2.8. Το από 22/9/20 Πρακτικό της 128ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέµα 1ο «Επικαιροποίηση των Τεχνικών
Προδιαγραφών υλικών Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
2.9. Η υπ’αρ.πρωτ.55767/8-10-20 Απόφαση ∆ιοικητού της 2ης Υ.Πε περί τροποποιητική/επικαιροποίηση της 2.6 σχετ.
2.10. Το µε αρ. 17/26-10-20 Πρακτικό ∆.Σ. έγκρισης προµήθειας Μ.Α.Π. και γαντιών µε προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος βάσει των σχετικών Π.Ν.Π.
2.11 Το µε αρ.21/24-11-20) (Θέµα 17ο ) Πρακτικό ∆.Σ. διόρθωσης χρόνου παράδοσης προµήθειας Γαντιών µε πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει Π.Ν.Π.
2.11 Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λήψης µέτρων για την αντιµετώπιση και ανάσχεση της µετάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19.
2.12. Τον πιθανό κίνδυνο εξάπλωσης του ιού

Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης µε έρευνα αγοράς και συλλογή
γραπτών σφραγισµένων προσφορών για την επείγουσα προµήθεια «Γαντιών» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, µε σκοπό την προστασία του προσωπικού του
Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» από τον κορωνοϊό, SARS-CoV-2, σε βάρος του ΚΑΕ 1311α του οικείου προϋπολογισµού του (CPV
33141420-0).

Α.ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
Μπόταση 51 Τ.Κ. 18537 Πειραιάς
Τµήµα Γραµµατείας-Πρωτόκολλο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

Πέµπτη 3 ∆εκεµβρίου
2020

Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2020 και
ώρα 14.30
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου
και ώρα 13.00
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Προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόµενη ηµεροµηνία, σε σφραγισµένο φάκελο, (είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
ταχυδροµική αποστολή) στην έδρα του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Μπόταση 51 Πειραιάς Τ.Κ.18537 στο Τµήµα ΓραµµατείαςΠρωτόκολλο στο ισόγειο του Νοσοκοµείου. .
Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται στους
προµηθευτές
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή, η οποία θα οριστεί για τη διενέργεια της παρούσης διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αναρτήθηκε
-στον ιστότοπο της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ,
-στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας https://www.moh.gov.gr/ καθώς επίσης και
-στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου στη διεύθυνση https://www.metaxa-hospital.gr
Γ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα::
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
(άρθρο 25 του Ν.4412/16)

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους των παραρτηµάτων που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής και την ισχύουσα νοµοθεσία
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
I.
Παράρτηµα Α΄ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
II.
Παράρτηµα Β’- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
III.
Παράρτηµα Γ’- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
IV.
Παράρτηµα ∆΄ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
V.
Παράρτηµα Ε’- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΥ∆
VI.
Παράρτηµα Στ’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να επικοινωνούν µε το Γρ.
Προµηθειών του Νοσοκοµείου µέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου prommet@yahoo.gr.
Για κάθε άλλη πληροφορία είναι διαθέσιµη και η τηλεφωνική γραµµή 210 4520 835 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 8.00-14.30. .
Σηµειώνεται ότι κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους
της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΙΟΝ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ SMALL (Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ LATEX ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥ∆ΡΑ) (∆ΑΠΑΘ00Ι10 Ή ∆ΑΠΑΘ00010)

36000

ΤΕΜ.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ MEDIUM (Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ LATEX
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ) (∆ΑΠΑΘ00Λ10 Ή ∆ΑΠΑΘ00Α10)

96000

ΤΕΜ.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ LARGE (Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ LATEX ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥ∆ΡΑ) (∆ΑΠΑΘ00Κ10 Ή ∆ΑΠΑΘ00Β10)

96000

ΤΕΜ.

ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ Χ-LARGE (Ή ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ LATEX
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ (∆ΑΠΑΘ00∆10 Ή ∆ΑΠΑΘ00Μ10)

12000

ΤΕΜ.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

• Στους οικονοµικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά και για µέρος της ζητούµενης ποσότητας.
• Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες µικρότερες της συνολικής ζητούµενης ποσότητας, τότε θα υπάρξουν τόσοι
µειοδότες όσοι απαιτούνται για να συµπληρωθεί η συνολική ζητούµενη ποσότητα έκαστου είδους, ενώ στον τελευταίο
µειοδότη (δηλαδή στον οικονοµικό φορέα µε την µεγαλύτερη τιµή κατακύρωσης) θα ανατεθεί όση ποσότητα απαιτείται για
την συµπλήρωση της απαιτούµενης συνολικής ποσότητας.
• Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όσους µειοδότες απαιτηθεί προκειµένου να συµπληρωθεί η συνολική ζητούµενη
ποσότητα.
• Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός µειοδότης επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές
• Οι τελικές τιµές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, θα αποσταλούν στο ΚΕΣΥΠΕ, για τη
αξιολόγηση τους και θα ληφθεί σχετική απόφαση, συνέχισης ή µη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
• Επί ποινής αποκλεισµού, οι υποψήφιοι φορείς δεσµεύονται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που
θα τους κατακυρωθούν ως ακολούθως: 20% της ποσότητας εντός 15 ηµερών από την υπογραφή σχετικής σύµβασης, του
υπολοίπου 30% της ποσότητας εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και του υπολοίπου 50% εντός 60
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

1.

Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε την
τεχνική προσφορά του προµηθευτή.
2.
Ειδικότερα, τα προσφερόµενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
2.1.
Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που προορίζονται.
2.2.
Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο.
2.3.
Να έχουν κατά το δυνατόν µακρύτερο χρόνο λήξης.
2.4.
Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
2.5.
Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο Το προϊόν πρέπει να είναι
πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του να µην έχει παρέλθει χρόνος µεγαλύτερος από το ένα τρίτο
(1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προµηθευ¬τής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που
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έχουν αλλοιωθεί πριν από την ηµερο¬µη¬νία λήξης τους, µολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται
από τον κατασκευαστή.
2.6. Από τα ζητούµενα είδη η ιατρική µάσκα (χειρουργική) υπάγεται στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/Regulation (EU) 2017/745 ως
ιατροτεχνολογικό προϊόν ενώ τα υπόλοιπα ζητούµενα µέσα ατοµικής προστασίας υπάγονται στον Κανονισµό ΕΕ 2016/425
3.
Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
3.1.
Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα επιβαρύνεται µε πρόσθετα υλικά που δεν
επιστρέφονται στον προµηθευτή.
3.2.
Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του περιεχοµένου της, πρέπει να αναγράφονται οι
ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, µε την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθµίσεων της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ και της υπ’ αριθ. ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την οποία έγινε η
προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς αυτήν:
3.2.1.Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία και διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου
του.
3.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την
ποσότητά του και το περιεχόµενο της συσκευασίας.
3.2.3. Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασµό της επίδοσης.
3.2.4. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισµού.
3.2.5. Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
2.2ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:
1.
Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelflife) τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2.
Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των
αντίστοιχων εναρµονισµένων προτύπων.
3.
Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: α. η
ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η µέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως,
εκφραζόµενη σε έτος και µήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση.

Γάντια εξεταστικά νιτριλίου χωρίς πούδρα (Latex Free)
Να είναι κατασκευασµένα από 100% συνθετικό υλικό νιτριλίου χωρίς παρουσία πούδρας.
Να είναι αµφιδέξια, να έχουν ανατοµικό σχεδιασµό, µήκος 240mm και ενισχυµένη µανσέτα µε σύστηµα που να
εµποδίζει την αναδίπλωση του ρεβέρ.
Να είναι πιστοποιηµένα ως προς τη συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC, 89/686/EEC , 90/128/EEC
& CE Mark. Επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 455-1, 2, 3, 4.
Να διατίθενται σε µεγέθη S,M,L,XL.
Σε περίπτωση µη κάλυψης των συγκεκριµένων αναγκών σε γάντια νιτριλίου συµπλήρωση των ελλειπουσών
ποσοτήτων µε γάντια από φυσικό λάτεξ χωρίς την παρουσία πούδρας µε τις υπόλοιπες ανωτέρω προδιαγραφές.
Σε περίπτωση µη κάλυψης των συγκεκριµένων αναγκών σε γάντια νιτριλίου και σε γάντια από φυσικό λάτεξ χωρίς
την παρουσία πούδρας συµπλήρωση των ελλειπουσών ποσοτήτων µε γάντια από φυσικό λάτεξ µε πούδρα µε τις
υπόλοιπες ανωτέρω προδιαγραφές. Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής
υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως
τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
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Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του τα δείγματα. Η αξία των
δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των ειδών βαρύνει τον
προμηθευτή.
Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να αποδεικνύουν τη
συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές θα κατατίθενται έως την ως άνω αναγραφόµενη ηµεροµηνία, σε σφραγισµένο φάκελο, (είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
ταχυδροµική αποστολή) στην έδρα του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Μπόταση 51 Πειραιάς Τ.Κ.18537 στο Τµήµα ΓραµµατείαςΠρωτόκολλο στο ισόγειο του Νοσοκοµείου. .
Ο φάκελος έκαστης προσφοράς πρέπει να φέρει ευκρινώς στην εξωτερική του πλευρά τα ακόλουθα στοιχεία:

-Την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
-Τον πλήρη τίτλο της αρµόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προµήθεια.
-Τον αριθµό της Πρόσκλησης.
-Την καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης) προθεσµίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού.
-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονοµικού φορέα)

1.1 Περιεχόµενο Προσφορών
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία σε δύο (2) ξεχωριστούς
σφραγισµένους (υπό)φακέλου;:
(α) έναν (υπο)φάκελος µε τα «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Τεχνική προσφορά» και
(β) έναν (υπο) φάκελος µε την «Οικονοµική Προσφορά».
Ειδικότερα:

1.1.1 «∆ικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνική προσφορά»
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών
συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως
αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε συνδυασµό και µε τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014
(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και ειδικότερα:
1. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει σύµφωνα µε
την µε αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων στο οποίο θα
πρέπει να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του:
1.1. δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 -παράγραφοι (1) και (2)- και του άρθρου 74 για τις οποίες οι
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται από την διαδικασία συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης,
1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε την παρ. 1α και 2 του άρθρου 75
Πιο συγκεκριµένα απαιτείται η συµπλήρωση των κάτωθι µερών :
• Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
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• Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα: Απαιτείται να συµπληρωθεί µόνο το πεδίο αναφορικά µε το εάν ο οικονοµικός
φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις στους τοµείς του Περιβαλλοντικού ,
Κοινωνικού και Εργατικού ∆ικαίου
• Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλόλητα
• Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Το Τ.Ε.Υ.∆. µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή
ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
• Συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
• Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
• ∆εν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγεί
• Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.
• Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης δεσµεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του µε αρ. 2016/679
Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
• ∆εσµεύεται για την παράδοση του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα τους κατακυρωθούν ως ακολούθως: 40% της
ποσότητας σε 10 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης, το υπόλοιπο 60% της ποσότητας σε 30 ηµέρες από την ίδια
ηµεροµηνία της
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις
φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών.

Τεχνική προσφορά
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
προσφορά» µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Επίσης στον ίδιο φάκελο πρέπει να συµπεριληφθεί, επί ποινή αποκλεισµού, Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, του
προσφέροντος ότι :
α) έχει δικαίωµα για την νόµιµη κυκλοφορία του προς προµήθεια είδους στην Ελλάδα και
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β) η προσφορά του είναι σύµφωνη µε τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται στο Παράρτηµα «Τεχνικές
προδιαγραφές» της παρούσας, επί ποινή αποκλεισµού και µαζί µε αυτή προσκοµίζονται και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την ως άνω συµµόρφωση µε τις Τεχνικές προδιαγραφές

1.1.2. Οικονοµική προσφορά
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ο πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ συµπληρωµένος, επί ποινή απορρίψεως
τοποθετούνται σε ξεχωριστό έντυπο (υπό) φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .

Σηµειώνεται ότι :
-Οι έντυποι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

-Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της έντυπης προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
-Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των
οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνδιαγωνιζόµενοι θα δύναται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
-Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
-Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
-Οι προσφορές, οι οποίες µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται επί
αποδείξει, θα πρέπει να περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που έχει οριστεί στην
παρούσα πρόσκληση.
-Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα
από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη.
-Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις
προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη παρούσα πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν
µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται ως απαράδεκτες και χωρίς
να αποσφραγιστούν οι έντυπες προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο,
εκπρόθεσµα.
-Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των
προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα.
-Οι δικαιούµενοι να λάβουν γνώση των συµµετεχόντων και των τιµών που προσφέρθηκαν για α υπό προµήθεια είδη,
θα λάβουν γνώση, κατόπιν ραντεβού µε την αναθέτουσα αρχή, όπου θα οριστεί συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ώστε να
αποφευχθούν οι συνθήκες συνωστισµού.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας
διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών, λόγω του επείγοντος, θα γίνει ενιαία, σε ένα στάδιο σε ανοιχτή συνεδρίαση, από την
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα οριστεί γι’ αυτό το σκοπό, την Τετάρτη 9/12/20 και ώρα 13.00 π.µ.
Οι συµµετέχουσες εταιρείες ωστόσο που επιθυµούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία αποσφράγισης, θα µπορούν να το
πραγµατοποιήσουν µόνον «αποµακρυσµένα», µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας epresence.gov.gr, όπου θα µπορούν να
συνδέονται κατά το χρόνο διενέργειας της αποσφράγισης διαδικτυακά,
Απαραίτητη όµως προϋπόθεση για την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας είναι η προηγούµενη κατάθεση προς την
Αναθέτουσα αρχή σε ξεχωριστό φάκελο από αυτόν της προσφοράς µε την ένδειξη ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνης ∆ήλωσης του Ν.1599/1986 υπογεγραµµένης από το Νόµιµο κατά περίπτωση εκπρόσωπο έκαστης συµµετέχουσας, η
οποία θα αναφέρει τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), είτε του ιδίου ή του
εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στην ως άνω διαδικασία και στον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή
θα απευθύνει σχετική «πρόσκληση».
∆ιευκρινίζεται ότι η πρόσβαση των συµµετεχόντων στη συνεδρίαση θα γίνεται µέσω των κωδικών τους TAXIS NET.
Αρχικώς θα αποσφραγισθεί ο κυρίως φάκελος και στην συνέχεια θα αποσφραγιστούν και θα µονογραφούν οι επιµέρους δύο
(2) (υπό)φάκελοι, των δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών αντίστοιχα.
Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών
Στη συνέχεια αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές των συµµετεχόντων, οι οποίοι δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής
Τέλος, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, το αρµόδιο
γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων που δεν έχουν
αποκλειστεί κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια
συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό µε τη σειρά κατάταξης των µειοδοτών.
Κατόπιν τούτου η κατακύρωση τελικά θα γίνει σε εκείνον τον/τους προµηθευτή/ές µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µε κριτήριο µόνο την τιµή, εκ των προµηθευτών οι προσφορές των οποίων έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Οι οικονοµικοί φορείς µε την υποβολή της προσφοράς της θα πρέπει να µεριµνήσουν να συγκεντρώσουν εγκαίρως
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση).
4. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο οικονοµικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός τριών (3) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016 ως ακολούθως:
• Όσον αφορά στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου,
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του
ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του
στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος προµηθευτής δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων.
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Επισηµαίνουµε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόµιση των παραπάνω
δικαιολογητικών ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε την οποία δεσµεύεται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά αυτά εντός τριάντα (30) ηµερών από
την υπογραφή της σύµβασης.
∆ιευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, αφορά:
➢ στους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE
➢ στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
➢ στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισµών και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους
νόµιµους εκπροσώπους του.
• Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του. Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
•
Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, από το
οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα ή, σε
περίπτωση αδυναµίας έκδοσης αυτού από την εν λόγω Υπηρεσία, Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα περί
τήρησης των λόγων µη αποκλεισµού του από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής
νοµοθεσίας, όπως αυτοί αναφέρονται στην παρ. γ) του αρ.73 του Ν. 4412/2016.
•
Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται η
εγγραφή του οικονοµικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
•
Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας
έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.
Συγκεκριµένα:
Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
Σύσταση της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)
• Εκπροσώπηση της εταιρείας (όπως ΦΕΚ ή Βεβαίωση/Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ)
• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή.
Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ι.Κ.Ε):
• Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ κωδικοποιηµένου καταστατικού της εταιρίας.
• Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή
Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις
παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία
αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε
ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που η
χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος
πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.
Στην περίπτωση Ένωσης Οικονοµικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην Ένωση.
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Γενικά τονίζεται ότι ως προς τις ηµεροµηνίες έκδοσης των ως άνω αποδεικτικών µέσων (δικαιολογητικών κατακύρωσης)
ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α)
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε
περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και
απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της διασποράς του ιού COVID-19 θα ληφθεί υπόψη το
τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της από 13-04-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α΄84) και η παράγραφος
∆ της από 15-04-2020 Κατευθυντήριας Οδηγίας της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-Φ∆7), σύµφωνα µε τα οποία
λόγω της αδυναµίας έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών των αρµοδίων ∆ικαστηρίων και Εισαγγελιών της
χώρας, προβλέπεται η αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, µέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης gov.gr και η προσκόµισή τους εκ των υστέρων, ήτοι εντός
τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Στην υποβαλλόµενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από
τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόµιµο κώλυµα συµµετοχής του στη διαδικασία, β)
εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ)
υποχρεούται να προσκοµίσει τα νοµίµως προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Επισημαίνεται ότι η ως άνω δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης καταλαμβάνει, πέρα από τα πιστοποιητικά που
εκδίδονται από τα αρμόδια Δικαστήρια, και τυχόν άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ.
ασφαλιστικούς φορείς) και των οποίων δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή έγχαρτη έκδοση, λόγω θέσης τους σε μερική αναστολή
λειτουργίας.

3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει
το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
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Για τη συγκεκριµένη διαγωνιστική διαδικασία και την καλή εκτέλεση της/των σύµβασης/εων που θα καταρτιστούν, οι
προµηθευτές υποχρεούνται στην κατάθεση ΜΟΝΟΝ Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύµβασης (άνευ Φ.Π.Α,

6.ΤΙΜΕΣ
6.1 Η τιµή των προς προµήθεια ειδών θα δίνεται ανά µονάδα είδους, όπως καθορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
Πιο αναλυτικά, οι τιµές θα εκφράζονται σε ευρώ € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., το ποσοστό του οποίου (Φ.Π.Α.), θα πρέπει να αναφέρεται εµφανώς στην
οικονοµική προσφορά της εταιρείας, εφόσον αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής και
κατ’ επέκταση της αποπληρωµής του τιµολογίου.
6.2 Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό όµως σύνολο στρογγυλοποιείται στο δ΄ δεκαδικό ψηφία, προς τα
άνω εάν το πέµπτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε, λόγω
του υπάρχοντος µηχανογραφικού συστήµατος καταχώρησης τιµολογίων.
6.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.5 Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής
τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς.
6.6 Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.7 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν
την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του
Ν.4412/2016.
6.8 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
6.9 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της µη κατακύρωσης –σύναψης σύµβασης και απορρόφησης µέρους ή του συνόλου της
ζητούµενης από την πρόσκληση ποσότητας των ειδών.
7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της/των σύµβασης/εων που θα
καταρτιστεί/στούν, σύµφωνα και µε τον προβλεπόµενο τρόπο/χρόνο παράδοσης των ειδών, ο οποίος ορίζεται σε παράδοση
του 40% της κατ’ είδος ποσότητας εντός διαστήµατος 10ηµέρου από την υπογραφή της σύµβασης/εων και του υπολοίπου
60% εντός 30ηµέρου από τη σύναψη της σύµβασης.

8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της Σύµβασης διέπεται συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αµφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω
εφαρµογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
9. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
9.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από την οριστική παραλαβής (ποσοτική-ποιοτική) από το Νοσοκοµείο, µε
βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και
οικονοµική του προσφορά, και τις τεχνικές προδιαγραφές.
9.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά τηv
οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση
επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
9.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€). .
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9.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης
από τον προµηθευτή.
9.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής της ισχύουσας νοµοθεσίας για την εξόφληση
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.)
9.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει
τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσµία
υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
9.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν (ή µετά από την ηµεροµηνία σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
των παραδοθέντων), η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003)
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013)
«Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους,
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει
προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
9.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσµετρείται
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
9.7. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ι. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
ΙΙ. Υπέρ ∆ηµοσίου 0,02%, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
ΙΙΙ. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,07%
IV.Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%
V. Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΑΕΠΠ
VI.Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ
VII ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ
9.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος
εισοδήµατος
⇒ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
1%
⇒ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8%
⇒ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ
4%
9.9. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.
9.10. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή.
Ως προς τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

9. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλλει τη σύµβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις αποκλεισµού ως ορίζονται
από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους
λόγους και υπό τους όρους, µετά από σχετική Απόφαση ή µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης,
αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
11.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως της το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος της αποκατάστασή της.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν από της διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης,
το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016.

12. ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία
εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016[1]. Πριν
από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο
205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14

ΑΔΑ: 92Ν94690ΩΖ-7ΕΖ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
4
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ...........................
της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση,
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες7 από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα
µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
1
2
3
4
5

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσηµείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση.

6

Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ν. 4412/16.
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
Σύµφωνα µε το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη
διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

7
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ∆/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Λεκαδίτη Χρ.
Γκογκόρη Σ.
Τηλ: 210 4520835
FAX: 2104528948
Email:prommet@yahoo.com

ΕΤΗΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΡ……………….

Για την προµήθεια «Μ.Α.Π.»
CPV: 33141420-0
Στον Πειραιά σήµερα ………………… µεταξύ του Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, εκπροσωπούµενου νόµιµα από τον
∆ιοικητή Χαράλαµπο ∆ιον. Τουµπέκη και της εταιρείας ………………………………………………………
εκπροσωπούµενης νόµιµα από ……..……………………….………………………. συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα
παρακάτω:
Ύστερα από το ............... διαγωνισµό που έγινε στις ………………… µε αριθµό διακήρυξης 29/2020 για την προµήθεια
…………………. για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου, αναδείχτηκε προµηθευτής ο δεύτερος των
συµβαλλοµένων……………………………………....,σύµφωνα µε τη τελική κατακύρωση του διαγωνισµού, που έγινε µε την
υπ’ αρ. ………………… απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του ∆.Σ. ανατίθεται στην εταιρεία ………………………………………………, η
οποία στο εξής καλείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, η προµήθεια των ειδών όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1
«Κατάσταση και Περιγραφή Ειδών».
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε φροντίδα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, εντός του συµβατικού χρόνου ενός
(1) µήνα, τµηµατικά και συγκεκριµένα κατά ποσοστό 20% της συνολικής κατ’ είδος ποσότητας εντός 15ηµέρου, το υπόλοιπο
30% εντός 30 ηµερών από την υπογραφή της παρούσης και το υπόλοιπο 50% εντός 60ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης, έπειτα από την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκοµείου (∆ελτίο Παραγγελίας) και συγκεκριµένα του διαχειριστή
του είδους και µε σαφή αναφορά του Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) της Οικονοµικής ∆έσµευσης της
παραγγελίας, [εκτός αν για ειδικούς λόγους (που θα αναφέρονται στην προσφορά του προµηθευτή) προβλέπεται κάτι
διαφορετικό και αυτό συµπεριληφθεί στη σύµβαση που θα συναφθεί, στις Αποθήκες του Νοσοκοµείου].
Για όσα θέµατα δεν περιλαµβάνονται ή δεν αναλύονται επαρκώς στην παρούσα σύµβαση, ισχύουν οι όροι της ∆ιακήρυξής
µας, η προσφορά σας όπως επισυνάπτεται στο παρόν παράρτηµα και οι διατάξεις του Ν. 4412/16.
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Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και σύµφωνα µε το ν. 4412/16.
Η σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής και µε διάρκεια τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής
της παραγγελίας.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν υπογραφούν
συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση ο προµηθευτής πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης κατάθεσε τη µε αριθµό …………………… εγγυητική
επιστολή ποσού …………. € της ……………………………….. η οποία θα επιστραφεί µετά τη λήξη και την καλή εκτέλεση
της σύµβασης και θα προσκοµιστεί η χρηµατική εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος.
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιµολόγιο) ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από τον ΕΟΦ, µε
το Άρθρο 87 του Νόµου 4600/ΦΕΚ43Α/9-3-2019
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης, έπειτα από την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, καθώς και ότι άλλο σχετικό ορίζεται στη διακήρυξη και απαραίτητα µε την προσκόµιση
Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α
ΕΙ∆ΟΥΣ
∆ΙΑΚ.

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆.
ΝΟΣ.

ΚΩ∆.
ΕΟΦ/
(ΕΚΑΠΤΥ)

ΚΩ∆.
ΕΜΠΟΡ.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΣΥΣΚ.

ΤΙΜΗ/
Μ.Μ.

ΠΟΣ.

ΦΠΑ

ΣΥΝ.
ΑΞΙΑ

Όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στη
διακήρυξη του διαγωνισµού, σε συνδυασµό µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας (βλ. Παράρτηµα Α).
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4412/16.
Η σύµβαση αυτή συντάχτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους και πήρε ένα
ο προµηθευτής και δύο το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

17

ΑΔΑ: 92Ν94690ΩΖ-7ΕΖ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ )
[άρθρου 79παρ.4 ν.4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασηςκάτω τωνορίων τωνοδηγιών

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά ιιε την αναθέτουσα αργή/αναθέτοντα Φορέα1 και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση
της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
Ονοµασία: [Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ]
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [02030]
Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΜΠΟΤΑΣΗ 51/ΠΕΙΡΑΙΑΣ/18537]
Αρµόδιος για πληροφορίες: [Χρ.Λεκαδίτη, Σ.Γκογκόρη]
Τηλέφωνο: [2104520835]
Ηλ. ταχυδροµείο: [prommet@yahoo.gr]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.metaxa-hospital.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): [Μ.Α.Π. CPV:331410000]
Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Προµήθειες]
Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……..]
Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [9/2020]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά ιιε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2:
Τηλέφωνο:

Απάντηση:

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

1

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

2

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
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Ηλ. ταχυδροµείο:
[ ....... ]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ ....... ]
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
3
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση ;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: [] Ναι [] Όχι
ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες
[ .................. ]
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι
[ ..................... ]
απασχολούµενοι.
[....]

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε
επίσηµο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή
διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος
(προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους,
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και
τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή + κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό

α) [ ....... ]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
ε) [] Ναι [] Όχι
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει (διαδικτυακή
διεύϋυνση,

αρχή

ή

φορέας

3
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (EE L 124της 20.5.2003, σ.
36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
4
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.

5

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
εγγράφων):
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε
ι ....... ][.....][. ... ιι...... ;
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
[] Ναι [] Όχι
σύµβασης από κοινού µε άλλους6;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή
α): [ ....... ]
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος γιοι συγκεκριµένα καθήκοντα...):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
β): [ ....... ]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή
γ): [….]
κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία [ ]
ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

6

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
[……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτη11·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες12·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας13·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του [] Ναι [] Όχι
οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου Εάν η σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται ηλεκτρονικά,

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
8
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος
(EE L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
9
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός EE 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον
στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
11 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.
3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις".
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου
(EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνικήνοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
15 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις
περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
7

21

ΑΔΑ: 92Ν94690ΩΖ-7ΕΖ

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε17:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας
ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους
της καταδίκης,

αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[ .... ] […] […] [ ..] 16

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [ ....... ]

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [ .......... ]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]

α) Ηµεροµηνία:[ L σηµείο-(-α): [ ], λόγος(-οι): [ ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίϋεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύϋυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς τωνεγγράφων):
[ .... ] […] […] [ ..] 18
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)19;
Εάν ναι,

περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν20:

[ ...... ]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος;
Εάν όχι αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[…]·

α)[ .....]·

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:

β)[ .... ]

β)[ .... ]

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι []Όχι

-[] Ναι [] Όχι

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει
χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ' εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει
την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
21
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο)
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-

Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισµού:

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων,
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους22;

[…..]·

-[..... ]·

[…...]·

-[..... ]·

2)[ ....... ]·

2)[ ....... ]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
λεπτοµερείς

πληροφορίες

πληροφορίες

[ ..... ]

[ ..... ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)23:
[…..] […...][…..]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις
υποχρεώσεις του στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου24;

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

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε
τις
ακόλουθες
καταστάσεις25 :
α) πτώχευση, ή

από

λήφθηκαν: [ .......................... ]
[] Ναι [] Όχι

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή

22

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό
αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή /και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
23
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24
25

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός EE 2016/7)
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ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:

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

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:

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

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσεις26

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
[................... ]

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό
27

παράπτωµα ;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[.......... ]
[] Ναι [] Όχι
[........ ]

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

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συµφερόντων28, λόγω της συµµετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
[…………….]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση [] Ναι [] Όχι
]
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή [
ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί
στην προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης29;

26
27
28
29

Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010.
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης
Πρβλ. άρθρο 48.
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια30 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα
ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[ ........................ ]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν:
[ ........]

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση
της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
∆εν του έχουν επιβληθεί Πράξεις Προστίµου, οι οποίες να έχουν
εκδοθεί σε βάρος του σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συµµετοχής;

30

Η
απόδοση
όρων
είναι
σύμφωνη
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός EE 2016/7)

με

την

περιπτ.

στ
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[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

παρ.

4

του

άρθρου

73

που

διαφοροποιείται

από
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες uόvov όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά

Απάντηση

[...]

επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην
31
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης ; του:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:

[...]Ναι[….]Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα,
περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά γνησιότητας.

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

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω
ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά

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

γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Γ: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα
διασφάλισης
ποιότητας
και
πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει [] Ναι [] Όχι
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για

31

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες
απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το [ .......] [..... ]
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
φορέας
έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων): [. ....... ][ .....][ .... ;
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει [] Ναι [] Όχι
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα
αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα [ .......] [..... ]
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση,
αρχή
ή
φορέας
έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων): [. ....... ][ .....][ .... ;

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη I - IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται32, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν33.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

32
33

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες [διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεση µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος I, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή
στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ
(ΠΡΟ Φ.Π.Α.

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

……………………………
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