
             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ      
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100                                                               
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ        
Πληρ: Σ.Φιλιππάκης  
Τηλ: 210 4599488
Fax: 210 4529619
Email: tech@metaxa-hospital.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 990036/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :  Ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  του Νοσοκομείου
  

CPV  79417000-0

   Προϋπολογισμός  : 14.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

   Κριτήριο     Ανάθεσης: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής

   Ημερομηνία     διενέργειας     διαγωνισμού  : 

Τρίτη 26-11-2019, και ώρα: 11:00 π.μ.

                    Καταληκτική     ημερομηνία     και     ώρα     υποβολής     των     προσφορών  :

             έως και την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 14:00 π.μ.
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   Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  (Φ.Ε.Κ.  147/Α΄/8.8.16)  «Δημόσιες  Συμβάσεις
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ)»

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.6.14) « Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης  και  Εποπτείας  –  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ  -
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις ».

3. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26.3.14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων  του  Π.Δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας
Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημόσιων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων,  Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του
Ν.3588/2007  (πτωχευτικός κώδικας),  Προ πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,
διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

6. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/10.7.2007) «Κ.Π.Δ.».
7. Του  άρθρου  68  του  ν.  3863/2010  (Φ.Ε.Κ.  115/Α΄/15.7.2010)  «Νέο

ασφαλιστικό  σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,  ρυθμίσεις  στις
εργασιακές σχέσεις».

8. Τις  διατάξεις  του  ν.  2859/2000  (Φ.Ε.Κ.  248/Α΄/7.11.2000)  «Κύρωση  Κώδικα
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

9. Τις  διατάξεις  του  ν.  2690/1999  (Φ.Ε.Κ.  45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση  του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7
και 13 και15.

10. Του Π.Δ.  28/2015 (Φ.Ε.Κ.  34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για
την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

11. Του  άρθρου  64  παρ.  2  του  ν.  4172/2013  (Φ.Ε.Κ.  167/Α΄/23.7.2013)
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του
ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

12. Τα ΠΔ. 294/88 , 17/96 , 95/99
13. Τον Νόμο 3850/2010
14. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα  
στα  συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας, καθώς  και  του  συνόλου  των  
διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  
φορολογικού δικαίου  που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας  
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

15.  Την  με  αρ.  24/2019    απόφαση.  Δ.Σ.  Θέμα  16  για  έγκριση  διενέργειας
διαγωνισμού  για  ετήσια παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας  του Νοσοκομείου
16. το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ005806324
17. την με  αρ.  Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης με ΑΔΑ: Ψ7Δ24690ΩΖ-6ΟΝ  και    

ΑΔΑΜ:19REQ005806437
18. CPV 79417000-0
19. KAE 0419
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Το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά
βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 14.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου: «για Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας  για ένα έτος για
τις ανάγκες ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

1.    ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δυνατότητα
νόμιμης  επαγγελματικής  δραστηριότητας  στην  Ελλάδα,  με  συνάφεια  στο
προκηρυσσόμενο έργο. Αναλυτικότερα, στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα
κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή
σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του
παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη
–  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  στα  κράτη  –  μέλη  της  Συμφωνίας  για  τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την
Συμφωνία  περί  Δημοσίων  Συμβάσεων  (GPA)  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

Β)  Ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων,
τα μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.

Οι Ενώσεις - Συμπράξεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με
ιδιαίτερη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη αυτών των
Συμπράξεων –  Ενώσεων  ευθύνονται,  το  καθένα,  έναντι  της αναθέτουσας  αρχής,
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κατά
την  οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
των Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης  της  κοινής  προσφοράς,  με  την  ίδια  τιμή.  Εάν  η  παραπάνω  ανικανότητα
προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους
όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να
προτείνουν  αντικαταστάτη  ο  οποίος  πρέπει  να  πληροί  τους  όρους  των  τευχών.  Η
αντικατάσταση  αξιολογείται,  με  την  υποβολή  σχετικών  δικαιολογητικών,  από  την
Επιτροπή και εγκρίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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2.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 180 ημέρες από
την  επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που
ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη 180 ημερών.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει  και
μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχτεί.

Σε  περίπτωση  που  η  εν  ισχύ  Προσφορά  ή  μέρος  της  αποσυρθεί,  ο  υποψήφιος
Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής εάν ζητείται χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική

ενέργεια.

3.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων   ευρώ (14.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,   για χρονικό διάστημα (12) μηνών .

Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ..

4.    ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης, να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

 Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφορών είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών,

 εάν κανείς από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης,
 για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης,
 εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία

ανάθεσης έχουν αλλάξει ουσιωδώς,
 εάν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
 εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα οικονομικά,
 εάν παύσει ο χρόνος ισχύος των προσφορών,
 για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σε  περίπτωση  ματαίωσης  του  Διαγωνισμού,  οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  δεν  θα  έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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5.    ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του  ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ (Μπόταση
51, 18537 Πειραιάς) , το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 25/11/2019 και ώρα 14:00
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς επί ποινή
αποκλεισμού,  με κεφαλαία γράμματα τα  πλήρη  στοιχεία του υποψήφιου και  τα
εξής:

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « Υπηρεσίες
Τεχνικού Ασφαλείας για ένα έτος για τις ανάγκες του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ»

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 26-11-2019  και ώρα:
11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: έως 
και την Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 14:00 π.μ.

ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, ΜΠΟΤΑΣΗ 51, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ 18537

Την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη
ημέρα και ώρα, με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε
ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία,  δε θα λαμβάνεται
υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται
από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

6.    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι  μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και  την
Δευτέρα  25-11-2019  και  ώρα  14:00  π.μ.  (καταληκτική  ημερομηνία
κατάθεσης).  Η  αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  την Τρίτη  26-11-
2019  και ώρα 11:00 π.μ..
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7.    ΜΟΡΦΗ          ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
εγγράφων διευκρινίζονται τα εξής:

α. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και
τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα
(λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η
υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.

β. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα
από  την  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  αυτής,  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν
4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE),
οι οποίες απορρέουν από διεθνείς  συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή
άλλες διακρατικές συμφωνίες.

γ. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα  οποία  έχουν επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο
άρθρο  36  παρ.  2  β)  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν.  4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή
φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα όσων  ιδιωτικών  εγγράφων  φέρουν  θεώρηση  από
υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης α'  της παρ.  2  του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014”.

δ. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

ε. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη και επικυρωμένη αρμοδίως μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΔΑ: 78Α44690ΩΖ-Λ6Τ



8.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο,
σε  ένα  πρωτότυπο  και  ένα  αντίγραφο,  θα  είναι  δακτυλογραφημένες  στην  Ελληνική
γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που μπορούν να αναφέρονται στην Αγγλική
γλώσσα. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα θα υπάρχει η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» που θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Στον ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι επιμέρους
φάκελοι με τις ενδείξεις:

α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»),

β)  Η Τεχνική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 10

γ) Η Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 11.

9.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον (υπό) φάκελο με τα
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» όπως περιγράφονται συμπληρώνοντας παράλληλα τον 
παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1. “Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ.  4  του  Ν.  4412/2016,  για
διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας
σύμβασης  κάτω  των  ορίων,
Παράρτημα  Δ΄ της παρούσας. Το  ΤΕΥΔ
διατίθεται σε επεξεργάσιμη
μορφή  ως  επισυναπτόμενο  έγγραφο
της παρούσας Διακήρυξης στη
διεύθυνση www  .  metaxa  -  hospital  .  gr

Στην  περίπτωση  που  ο  προσφέρων
είναι  Ανώνυμη  Εταιρεία  το  ΤΕΥΔ
πρέπει  να  υποβληθεί  από  τον
Διευθύνοντα  Σύμβουλο  και  όλα  τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην  περίπτωση  που  ο  προσφέρων
είναι Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. το ΤΕΥΔ
πρέπει  να  υποβληθεί  από  τους
διαχειριστές.

Σε κάθε άλλη περίπτωση το ΤΕΥΔ
υποβάλλεται  από  το  νόμιμο
εκπρόσωπο.

ΝΑΙ

http://www.inedivim.gr/
http://www.inedivim.gr/
http://www.inedivim.gr/
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10.    ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αποδεικνύει  και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,  με  ποινή
αποκλεισμού,  την  τήρηση  των  παρακάτω  ελαχίστων  προϋποθέσεων  συμμετοχής,
υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1. Η  ειδικότητα  του  υποψήφιου  Τεχνικού  Ασφαλείας  καθορίζεται  από  τον   ν.
3850/2010. Θα πρέπει να κατατεθεί το πτυχίο που την αποδεικνύει.
2. Ο Υποψήφιος Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να έχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχου
μεγέθους  και  επικινδυνότητα  επιχείρηση  τουλάχιστον  δύο   ετών,  η  οποία  θα
αποδειχθεί με σχετική βεβαίωση .
3. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να επισκεφτούν τους χώρους του
Νοσοκομείου  προκειμένου  να αποκτήσουν ιδία  αντίληψη των  συνθηκών και  να
καταθέσουν με την προσφορά τους  βεβαίωση επίσκεψης της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου.
4. Πρέπει να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος εξοπλισμού όπως προβλέπεται από
την σχετική νομοθεσία.

11.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος  θα  περιέχει επί ποινή αποκλεισμού την οικονομική προσφορά, εντός του
σφραγισμένου υποφακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που
έχει  αναγραφεί  ολογράφως.  Σε  περίπτωση  που  αναγράφεται  εσφαλμένος  Φ.Π.Α,
αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία.

   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.Η επιτροπή δύναται να αναζητήσει από τους υποψήφιους συμμετέχοντες, εφόσον το
κρίνει  απαραίτητο,  να  στοιχειοθετήσουν  και  υποβάλουν  αναλυτικά  τη  σύνταξη  της
οικονομικής τους προσφοράς σε ό,τι αφορά την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.
2. Το εργατικό κόστος δεν πρέπει να υπολείπεται του ελάχιστου προβλεπόμενου
νόμιμου κόστους, βάσει της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
και Εργατικής Νομοθεσίας κατά την ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού.
Προσφορά που  δεν  έχει  υπολογιστεί  σύμφωνα με  το  προαναφερόμενο  της παρούσης
παραγράφου δε λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.

 Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει ότι η οικονομική προσφορά ενός
διαγωνιζόμενου είναι υπερβολικά χαμηλή, της δίδεται το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως
διευκρινήσεις που να τεκμηριώνουν τον τρόπο υπολογισμού της οικονομικής προσφοράς,
το ύψος του συνολικού ποσού και να κρίνει αν αυτές είναι επαρκείς για την αιτιολόγηση
της προσφοράς.

 Στο  κόστος  υπολογισμού  να  ληφθούν  υπόψη  τα  νέα  ποσοστά  ασφαλιστικών
εισφορών, τυχόν έκτακτες λοιπές εισφορές.

 Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη για αποτροπή παραβάσεων της ασφαλιστικής
και  εργατικής  νομοθεσίας.  Ειδικά,  αν  παραβιάζεται  η  εργατική  νομοθεσία  για
καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων εορτών και αδείας, αναδρομικών
αποδοχών, προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, μισθών-ημερομισθίων
βάσει  της  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  ή  Υπουργικής  Απόφασης  ή  βάσει  ατομικής  συμφωνίας,  αμοιβής
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εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου, του επιδόματος γάμου σε χήρους,
διαζευγμένους και άγαμους γονείς.

 Η  μη  τήρηση  των  παραπάνω  υποχρεώσεων  από  την  επιχείρηση  επισύρει  τις
κυρώσεις όπως αυτές επιβάλλονται από το Δ.Σ. του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ.

 Οι παραπάνω όροι αποσκοπούν στην αναλυτική περιγραφή του κόστους παροχής των
υπηρεσιών, ούτως ώστε να καθίσταται ελέγξιμο το ύψος της οικονομικής προσφοράς σε
σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης.

12.    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

i. Οι Εγγυητικές Επιστολές περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
 την ημερομηνία έκδοσης,
 τον εκδότη,
 τον αριθμό της εγγύησης,
 το ποσό κάλυψης,
 την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του Οικονομικού Φορέα,
 την Αναθέτουσα Αρχή, τα στοιχεία της Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

Διαγωνισμού,
 την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

 τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ο εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως,

 τον  όρο  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  το  ποσό  κατάπτωσης  υπόκειται  στο
εκάστοτε  τέλος  χαρτοσήμου,ο  εκδότης  της  εγγύησης  αναλαμβάνει  την
υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της εγγύησης εντός πέντε ημερών μετά από την
έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.
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13.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη οικονομική προσφορά). Μετά την αποσφράγιση των προσφορών
η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα :

• Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί
από το Δ.Σ., προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση
φακέλων και υπό−φακέλων των προσφορών.

• Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει
τα  κατά  περίπτωση  πρακτικά  αξιολόγησης  των  φακέλων  και  υπό  φακέλων  των
προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει  τις  σχετικές αποφάσεις  επί  της αξιολόγησης των
προσφορών.

• Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την
απόρριψη της προσφοράς τους.

• Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών
που τους ορίζονται.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  10  ημερών  από  τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του
αποστέλλεται , υποβάλλει σε φάκελο µε ένδειξη «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα µε το άρθρο  14  της
παρούσας. Σημειώνεται ότι η Απόφαση Κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό
ανάδοχο  μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  από  τους
λοιπούς προσφέροντες που συμμετείχαν στο στάδιο των οικονομικών προσφορών.
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14.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι Έλληνες Πολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος
Ανάδοχος  δεν  έχει  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη δικαστική  απόφαση  για  τα
αδικήματα  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  73  παρ.  1  του  ν.  4412/2016.  Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του
Διαγωνισμού.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο  υποψήφιος Ανάδοχος δεν  τελεί  υπό διαδικασία  κήρυξης  σε πτώχευση.  Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι
εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής  της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα χωρίς
να  απαιτείται  βεβαίωση  γνησίου  υπογραφής,  στην  οποία  ο  υποψήφιος
Ανάδοχος  θα  δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στους
οποίους οφείλει  να  καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις
εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  επικουρικής) έκδοσης μετά την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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Οι Αλλοδαποί Πολίτες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο  από  τα  αδικήματα  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  73  παρ.  1  του  ν.
4412/2016.  Το  απόσπασμα  αυτό  πρέπει  να  είναι  έκδοσης  του  τελευταίου
τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει  να είναι  έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την ημερομηνία  κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  ή  ισοδύναμο  πιστοποιητικό  της  χώρας
εγκατάστασής  τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  εγγεγραμμένος  στα
μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  ή  σε
ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις  και  το ειδικό  επάγγελμα του,  από το
οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς
και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ή  ένορκη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας
αρχής  ή  συμβολαιογράφου  ή,  αν  στη  χώρα  του  υποψήφιου  Αναδόχου  δεν
προβλέπεται  ένορκη  δήλωση,  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού,
στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό.

6. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις
εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  επικουρικής) έκδοσης μετά την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
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Τα Ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οι διαχειριστές
Ο.Ε., κ  Ε.Ε., Ε.Π.Ε. β) Τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. γ) οι
νόμιμοι  εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί  με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται
στο άρθρο 73 παρ.  1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
των  νομικών  προσώπων  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και
τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του
Διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο  υποψήφιος Ανάδοχος δεν  τελεί  υπό διαδικασία  κήρυξης  σε πτώχευση.  Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990,  όπως  εκάστοτε  ισχύει  και  ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης
απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

6. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι
εγγεγραμμένος  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού
Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής  της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος
του  υποψήφιου  Αναδόχου  θα  δηλώνει  όλους  τους  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης  στους  οποίους  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  οφείλει  να  καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις
εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  επικουρικής) έκδοσης μετά την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
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Οι συνεταιρισμοί

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος
του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1
του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου  πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
των  νομικών  προσώπων  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή  διαδικασία.  Το  πιστοποιητικό  αυτό πρέπει  να είναι  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  Αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει  να είναι έκδοσης του  τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.

6. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  σε  εκκαθάριση.  Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

8. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από
τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι  ενήμερος ως προς τις
εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

9. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
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Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Απόσπασμα ποινικού  μητρώου ή  ελλείψει  αυτού,  ισοδυνάμου  εγγράφου
που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  της  χώρας
καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι
οι νόμιμοι  εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή το
έγγραφο αυτό πρέπει να είναι  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των  δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία
των  νομικών  προσώπων  έχει  υπάρξει  οποιαδήποτε  αλλαγή  ή  τροποποίηση,  ο
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα
σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό  αυτό πρέπει  να είναι  έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δεν  τελεί  υπό
διαδικασία  κήρυξης σε  πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που  προβλέπεται  στο
δίκαιο  της  χώρας  του.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  πρέπει  να  είναι  έκδοσης  του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από
την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

6. Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας αρχής ή  ισοδύναμο πιστοποιητικό  της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
του  οικείου  Επιμελητηρίου  /  Επαγγελματικού  Μητρώου  ή  σε  ισοδύναμες
επαγγελματικές  οργανώσεις  και  το  ειδικό  επάγγελμα  του,  από  το  οποίο  να
προκύπτει η εγγραφή του,  κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
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7. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  ή  ένορκη  δήλωση  ενώπιον  αρμόδιας
αρχής  ή  συμβολαιογράφου  ή,  αν  στη  χώρα  του  υποψήφιου  Αναδόχου  δεν
προβλέπεται  ένορκη  δήλωση,  υπεύθυνη  δήλωση  ενώπιον  δικαστικής  ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού,
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος
οφείλει  να  καταβάλει  εισφορές  για  το  απασχολούμενο  από  αυτόν
προσωπικό.

8.
Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  που  ο
υποψήφιοςΑνάδοχος  δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της  προηγουμένης
παραγράφου,  από  τα  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
έκδοσης  μετά  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  πρόσκλησης  υποβολής  των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού

9. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται  ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες  τις  πιο πάνω
περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  ένορκη  βεβαίωση  του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται  Ένορκη Βεβαίωση, με  υπεύθυνη
δήλωση  του  υποψήφιου  Αναδόχου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας του  υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι  ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται  στην
αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα  υποβληθεί  υποχρεωτικά  από  τον
υποψήφιο  Ανάδοχο  στον  οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός  εντός  του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Οι ενώσεις-κοινοπραξίες

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

 Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
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15.    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως μη κανονική σε κάθε περίπτωση
παράβασης όρου της παρούσας Διακήρυξης, ιδίως δε σε κάθε μία ή περισσότερες από
τις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και
αιρέσεις,

 έχει ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την προσφορά
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών,

 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του
διαγωνισμού,

 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια
της παρούσας,

 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης,

 δεν  περιλαμβάνει  με  σαφήνεια  την  προσφερόμενη  τιμή  ή  είναι  ασυνήθιστα
χαμηλή,

 εάν  αποδειχτεί  ότι  είναι  αποτέλεσμα  αθέμιτης  πρακτικής  όπως  συμπαιγνία  ή
διαφθορά

 αφορά μέρος της σύμβασης και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών,
 έχει  υποβληθεί  μετά  την  προθεσμία  κατάθεσης  των  προσφορών.Η  Προσφορά  του

υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση παράβασης όρου
της  παρούσας  Διακήρυξης,  ιδίως  δε  σε  κάθε  μία  ή  περισσότερες  από  τις  κάτωθι
ενδεικτικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,
 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει,  ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα.

16.    ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της προκήρυξης της παρούσας μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως και πέντε ημέρες
από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Κατά  πράξης  της
Αναθέτουσας Αρχής στο στάδιο της διενέργειας μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε
ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  προσφέροντα.  Για  το
παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης  απαιτείται  με  την  κατάθεσή  της,  η  καταβολή
παραβόλου  υπέρ  του  Δημοσίου  ποσού ίσου  με  το  1% της  εκτιμώμενης αξίας  της
σύμβασης.
Οι  ενστάσεις  ασκούνται  ενώπιον  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  εξετάζονται  από  την
Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα ημερών από την κατάθεση
της  ένστασης.  Μετά  την  πάροδο  της  άπρακτης  προθεσμίας  των  δέκα  ημερών
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
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17.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
i. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
ii. Υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
iii. Η  Σύμβαση  θα  καταρτιστεί  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από
το  ελληνικό  δίκαιο  και  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  προς  το
περιεχόμενο της παρούσας.

iv. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση
και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν  αντικρουόμενοι –
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη,
εφαρμοζόμενων  επίσης  συμπληρωματικώς  των  οικείων  διατάξεων  του  Αστικού
Κώδικα.

v. Η  Σύμβαση  δύναται  να  τροποποιηθεί  κατόπιν  έγγραφης  συμφωνίας  των
συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων.

vi. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
του  ελέγχου  των  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  για  υπογραφή  της  σχετικής
Σύμβασης,  προσκομίζοντας  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  Σύμβασης,  το
ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  του  συμβατικού  τιμήματος μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

vii. Αν παρέλθει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί  για  να  υπογράψει  τη  Σύμβαση,  ή  προσέλθει  αλλά  δεν  καταθέσει
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να
κηρυχθεί  έκπτωτος,  και  να  καταπέσει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  Εγγύηση
Συμμετοχής,  χωρίς  άλλη  διαδικαστική  ενέργεια.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά
κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου
και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας
Αρχής.

viii. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο τα στοιχεία της παρ. i
του άρθρου 12 της παρούσας.

ix.
Η Εγγύηση  Καλής  Εκτέλεσης  Σύμβασης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή  της  Σύμβασης,  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλόμενους.

18.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που
θα ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η περιοδική και οριστική περαίωση της Σύμβασης
θα γίνει με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού,
από την  ορισθείσα επιτροπή. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρατηρήσεις, ο
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις μέσα σε
διάστημα  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  από  τη  διατύπωση  αυτών  των
παρατηρήσεων.
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19.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του  ανταλλάγματος θα γίνεται σε ισόποσες διμηνιαίες καταβολές μετά από
την παραλαβή των υπηρεσιών που έχει υλοποιήσει κατά το προηγούμενο δίμηνο.
Η  πληρωμή  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων  παραστατικών  και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή. 
Θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική
Νομοθεσία.
Θα γίνει κράτηση ίση με το 0,06% του καθαρού ποσού πληρωμής που αποδίδεται στην
Ενιαία  Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Συμβάσεων  βάσει  του  άρθρου  375  παρ.7  του  ν.
4412/2016.

20.     Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. : 22544/06-11-2019
για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019

21.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ
         Μπόταση 51  

Τ.Κ 18537 

Τμήμα ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τηλ. : 2132079114
Fax : 2104529619
E mail :tech@metaxa-hospital.gr

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου
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22.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας είναι οι ακόλουθες:
Υποδείξεις   και  συμβουλές  γραπτά  ή  προφορικά,  σε  θέματα  σχετικά  με  την  υγιεινή  και
ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.
Τις  γραπτές  υποδείξεις  ο  Τεχνικός  ασφαλείας  καταχωρεί   σε  ειδικό  βιβλίο  το  οποίο  είναι
θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφος των
υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό.

Ειδικότερα: 
Συμβουλές  σε  θέματα  σχεδιασμού,  προγραμματισμού,  κατασκευής  και  συντήρησης  των
εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών προμήθειας μέσων εξοπλισμού,
επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας
Έλεγχος  της  ασφάλειας  των  εγκαταστάσεων  και  των  τεχνικών  μέσων,  πριν  από  την
λειτουργία τους καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την
εφαρμογή τους και επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους  προϊσταμένους  των
τμημάτων ή τη διεύθυνση του νοσοκομείου.
Επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευρά υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, αναφορά
στον  εργοδότη  οποιασδήποτε  παράλειψης  των  μέτρων  υγιεινής  και  ασφάλειας,  πρόταση
μέτρων αντιμετώπισης και επίβλεψη της εφαρμογής τους
Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ατομικών μέσων προστασίας 
Έρευνα των αιτιών των εργατικών ατυχημάτων, ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των ερευνών του και πρόταση μέτρων για την αποτροπή ατυχημάτων
Μέριμνα ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, ενημέρωση και
καθοδήγηση για  την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται  η  εργασία
τους
Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων
σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
Τήρηση του επιχειρησιακού απορρήτου

Επιπρόσθετα οι παρεχόμενες υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας είναι οι ακόλουθες:

Ολοκληρωμένη συμπλήρωση όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται   από την
Επιθεώρηση  Εργασίας  και  κατάθεση  τους  στις  κατά  τόπους  υπηρεσίες.  Θεώρηση  βιβλίων
Υποδείξεων ΤΑ και ΙΕ από αρμόδια  ΚΕΠΕΚ (εφόσον δεν έχουν θεωρηθεί). Πιο συγκεκριμένα
οι ελάχιστες  προδιαγραφές Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους  εργασίας
αφορούν τα  παρακάτω:

      Την  καταλληλότητα  των  κτηρίων  που  στεγάζουν  τους  χώρους  εργασίας
συμπεριλαμβανομένων  δαπέδων,  οροφών,  στεγών,  θυρών  /  πυλών,   διαδρόμων  και
παραθύρων.

      Την καταλληλότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι
σύμφωνη με τις διατάξεις του «Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (HD
384 Πρότυπο  ΕΛΟΤ)

      Την ύπαρξη οδών διαφυγής  και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με το ΠΔ71/88 «Κανονισμός
Παθητικής Πυροπροστασίας  Κτηρίων» (32/Α)
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      Τον κατάλληλο επαρκή και σε καλή κατάσταση εξοπλισμό κατάσβεσης  πυρκαγιάς και εφόσον
χρειάζεται  την ύπαρξη  πυρανιχνευτών και  συστημάτων  συναγερμού σύμφωνα με το ΠΔ
71/88 «Κανονισμός Παθητικής Πυροπροστασίας  κτηρίων»

      Τον επαρκή  εξαερισμό κλειστών χώρων εργασίας 
      Την παραγωγή παραγώγων  (σκόνες, καπνοί ατμοί, αέρια)
      Την διατήρηση της κατάλληλης θερμοκρασίας των χώρων  εργασίας  ανάλογα με την φύση

της εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της 
     Τον τακτικό και επαρκή φωτισμό των χώρων εργασίας 
     Τον τακτικό καθαρισμό και την συντήρηση των τόπων εργασίας
     Την συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης
     Την κατάλληλη και επαρκή  σήμανση των χώρων 
     Συμβουλές  για  θέματα  εργονομίας  μεμονωμένων  θέσεων   και  χώρων  εργασίας  όπως

προβλέπονται  από  την  Νομοθεσία  περί  υγιεινής  και  ασφάλειας   των  εργαζομένων.
Καταγράφονται  επίσης  η  ημερομηνία  του  ΤΑ,  οι  ώρες  παρουσίας   οι  τυχόν  ελλείψεις  η
παραλείψεις, οι υποδείξεις  του ΤΑ  έτσι ώστε  να πληρούνται τελικά τα αναγκαία μέτρα για
την προστασία της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. 

      Εκπόνηση Ετήσιας έκθεσης επαγγελματικού κινδύνου 

ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας υπολογίζονται με βάση τα Π.Δ. 294/88 και Π.Δ
17/96 σύμφωνα με το οποίο,

το  προσωπικό  που  ασχολείται  με  ραδιενεργά  υλικά  ή  ιοντίζουσες  ακτινοβολίες
υπάγονται στην Α κατηγορία  επικινδυνότητας,
το  τεχνικό   προσωπικό   και  ασχολούμενοι  σε  εργαστήρια   υπάγονται   στην  Β
κατηγορία  επικινδυνότητας  και 
το διοικητικό προσωπικό  οι διοικητικές υπηρεσίες και υπόλοιπο προσωπικό  υπάγονται
στην Γ κατηγορία επικινδυνότητας.

                       Αναλυτικότερα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΕΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΩΡΕΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α 72 x 3,5 252
Β 578 x 2,5 1445
Γ 145 x 0,4 58

ΣΥΝΟΛΟ:795 ΣΥΝΟΛΟ:1755

Οι ώρες εργασίας του Τεχνικού Ασφαλείας στο Νοσοκομείο θα είναι ετησίως κατανεμημένες σε
12μηνη βάση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: ………………
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμό................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………. Α.Φ.Μ.…………… Οδός …………. 
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… Α.Φ.Μ………….οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… Α.Φ.Μ………….οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… Α.Φ.Μ………….οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και  εις  ολόκληρο  υπόχρεων  μεταξύ  τους  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης με ΑΔΑΜ:………………… που αφορά στο διαγωνισμό της ………….
με αντικείμενο
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 
σας, με ημερομηνία Διενέργειας ………………..
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από
την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον
κατά τρεις (3) μήνες της ημερομηνίας της Απόφασης Κατακύρωσης).
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε
τον  πελάτη  μας  τον  οποίο  εγγυόμαστε,  μόνο  μετά  από  έγγραφη  δήλωσή  σας  περί
απαλλαγής μας  από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από την προκειμένη
εγγύηση,  ή  μετά  την  επιστροφή  σε  εμάς  του  σώματος  της  παρούσας
εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

   Σ ύ μ β α σ η         Ν ο …   

Στoν Πειραιά,  σήμερα …/…/……, ημέρα ……………., οι  υπογράφοντες το συμφωνητικό
αυτό, αφενός το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ, που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Μπότασι 51 και
εκπροσωπείται νόμιμα από  τoν Διοικητή του Νοσοκομείου αυτού κ.  ………………………. το
οποίο στην συνέχεια θα   αποκαλείται   «Νοσοκομείο»   και   αφετέρου   η   ………..
με   την   επωνυμία
«………………………………………………..»  και  δ.τ.:  ………………  με  ΑΦΜ:  …………….,  ΔOY.:
……………………..,  με έδρα: …………………………………..,  εκπροσωπούμενη για  τη σύναψη της
παρούσας  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  αυτής  κ  …………………….,  που  από  τώρα  θα
ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συμφωνούμε και δεχόμαστε τα παρακάτω:
Το  «Νοσοκομείο»  διενήργησε  Συνοπτικό  Διαγωνισμό  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη
οικονομική προσφορά,  για την επιλογή αναδόχου ………………………………………., όπως
αναλυτικά αποτυπώνεται στην τεχνική περιγραφή της με αριθμό ……………… Διακήρυξης. Το
αποτέλεσμα κατακυρώθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», σύμφωνα με την
υπ.’ αριθμ.:……………………. Απόφαση ΔΣ/...
Με την παρούσα το «Νοσοκομείο» αναθέτει την συντήρηση………………………………. στον
«ΑΝΑΔΟΧΟ», με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1)Το «Νοσοκομείο» αναθέτει με τη παρούσα την συντήρηση……………………………………………., στον
«ΑΝΑΔΟΧΟ», με τιμή #.......................€# μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
#......................€# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2)Η  πληρωμή  θα  γίνει  εντός  ………..  ημερών,  μετά  την  υπογραφή  του  πρακτικού
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και την προσκόμιση του νόμιμου τιμολογίου από
την Ανάδοχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3)Η χρονική διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από .../.../…...έως …/.../…….

4)Όλοι  οι  όροι  της  παρούσας  σύμβασης,  της  με  αριθμό  990036/2019 Διακήρυξης
Συνοπτικού Διαγωνισμού, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της «ΑΝΑΔΟΧΟΥ»,
αποτελούν ένα σώμα και συμφωνούνται σαν ουσιώδεις, το δε «Νοσοκομείο» καμία
άλλη υποχρέωση έχει εκτός αυτών που με την παρούσα συμφώνησε.

5)Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατέθεσε εγγυητική
επιστολή καλής  εκτέλεσης με  αριθμό:  ……………… της  Τράπεζας ……………….,  αξίας
#...........................€#.

6)Κάθε τροποποίηση της παρούσας αποδεικνύεται γραπτά, αποκλειόμενου οποιουδήποτε
άλλου μέσου αποδείξεως του όρκου μη εξαιρουμένου.

7)Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης,
αρμόδια Δικαστήρια είναι τα ευρισκόμενα στην Αθήνα.

8)Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα η οποία αφού διαβάστηκε,
υπογράφτηκε ως έπεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) πρωτότυπα, εκ των
οποίων έλαβε τέσσερα (4) το «Νοσοκομείο» και ένα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
   διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας 
αρχής (αα)/ αναθέτοντα Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης

 Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας 
σύμβασης(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):[79417000-0]

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:[ ] Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα
,προμήθειες,ή υπηρεσίες :[Υπηρεσίες]
Εφόσον υφίστανται ,ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων:[……]
Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα 
αρχή(εάν υπάρχει):[990036/2019]
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [  02030  ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μπόταση 51 Τ.Κ 18537]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ Σ.Φιλιππάκης ]
- Τηλέφωνο: [  210 4599488 ]
- Ηλ. Ταχυδρομείο: [ tech@metaxa-hospital.gr ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
[www.metaxa-hospital.gr]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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 Μέρος     II  :   Πληροφορίες     σχετικά     με     τον     οικονομικό     φορέα

Α Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 
εφόσον απαιτείται και υπάρχει

 ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηiii;

   Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
   αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
 «κοινωνική επιχείρηση»iv 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 α) [……]
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η γ) [……]
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα δ) [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
   Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
   πληροφορίες που λείπουν στο μέρος   IV  ,
   ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει ε) [] Ναι [] Όχι
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
 και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη (διαδικτυακή διεύθυνση, 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα αρχή ή φορέας έκδοσης,
να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των 
εγγράφων):

 δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση α) [……]
 ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
 καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που β) [……]
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
 σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης  γ) [……]
 ή κοινοπραξίας.
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων 
για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 
προσφορά.

[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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 …):

[……]

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:
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε 
ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 
νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα 
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δημόσιες συμβάσεις
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
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   Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

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

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακήδιεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
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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 ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]· α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; β)[……] β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή

-[……]· -[……]·

έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]· -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: γ.2)[……]· γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [] Ναι [] Όχι δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους Εάν ναι, να Εάν ναι, να
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφερθούν αναφερθούν
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά λεπτομερείς λεπτομερείς
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των πληροφορίες πληροφορίες
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό [……] [……]
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv

αναφέρετε: [……][……][……]
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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 δικαίουxxv;

[] 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
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: -[.......................]
- Διευκρινίστε 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 περιστάσειςxxvii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την

[] Ναι [] Όχι

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: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας

μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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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;

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 
της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]
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   Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού

[….]

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, [] Ναι [] Όχιxlv

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο   μόνο στην περίπτωση που 
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, 
ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος
και  χωρίς  καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται  στο μέρος Ι,  ενότητα Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Πειραιάς, 08/11/2019
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του)
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και
της  οποίας  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση:  επιχείρηση η οποία  απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους  και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα
10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει  τα  50 εκατομμύρια ευρώ  και/ή  το  σύνολο του ετήσιου  ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια
που  σχετίζονται  με  τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική
επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  ωστόσο να  βασίζονται  στις  ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα 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.

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου  εγκλήματος  (ΕΕ  L 300  της
11.11.2008, σ. 42).

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται
ως “διαφθορά”.

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ.  1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  22ας  Ιουλίου  2003  για  την  καταπολέμηση  της
δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L 192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά  όπως  ορίζεται  στο  ν.  3560/2007  (ΦΕΚ  103/Α),  «Κύρωση  και  εφαρμογή  της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος
αποκλεισμού  περιλαμβάνει  επίσης  την  ηθική  αυτουργία  ή  την  απόπειρα  εγκλήματος,  όπως
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το
ν.  3691/2008  (ΦΕΚ  166/Α)  “Πρόληψη  και  καταστολή  της  νομιμοποίησης  εσόδων  από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και  για την προστασία  των θυμάτων της,  καθώς και για  την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101  της  15.4.2011,  σ.  1)  η  οποία
ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013  (ΦΕΚ  215/Α)"Πρόληψη  και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός 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)

xxi Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί
(μεμονωμένα,  κατ᾽ εξακολούθηση,  συστηματικά ...),  η επεξήγηση πρέπει  να  καταδεικνύει  την
επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xxii 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).

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
   έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  δυνατή  η  παρέκκλιση  από  τον  υποχρεωτικό  αποκλεισμό  λόγω
αθέτησης  υποχρεώσεων  καταβολής  φόρων  ή  ασφαλιστικών  εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για
επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος,  όπως  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά  των  φόρων  ή  των  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων ή  εισφορών 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
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xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. xxx Πρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η 

απάντηση. xlv Επαναλάβετε όσες φορές 

χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν4250/2014

xlviii 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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