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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ

OIKONOMIKO TMHMA

Προµήθειες : Λιαράκος Ιωάννης

Τηλ: 22543-50129

Fax: 22543-50126

e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Μύρινα 17-1-2019

Αριθµ. Πρωτ.: 519

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προµήθεια : Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού Αναλυτή µε Συνοδό Εξοπλισµό (CPV

38434580-5)

Προϋπολογισµού: µέχρι του ποσού των 68.286,38€ συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ 24%

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ : 18 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

1. ∆ιακήρυξη
2. Παράρτηµα Α (Πίνακας Ειδών - Τεχνικές Προδιαγραφές )

3. Παράρτηµα Β (Υπόδειγµα Εγγυητικής )

4. Παράρτηµα Γ (Υπόδειγµα Σύµβασης )

5. Παράρτηµα ∆ (Υπόδειγµα Φύλλου Συµµόρφωσης )

6. Παράρτηµα Ε (ΤΕΥ∆ – Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης )

1. ∆ιακήρυξη αριθµός : 2/2019

Το Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Λήµνου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1 Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

1.2 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

1.3 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)

και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

1.4 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές

συναλλαγές»,

1.5 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

1.6 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,1

1.7 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,

1 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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1.8 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

1.9 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,

1.10 Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.11 Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά

Θέµατα”,

1.12 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και

στοιχεία”,

1.13 Από 01/01/2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

∆ιατάκτες”

1.14 Της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων »2

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:

1) Την αριθµ. Α2β/Γ.Π.:24005 (ΦΕΚ 266/ΥΟ∆∆/26-5-2016) «Ορισµός µελών στο ∆ιοικητικό

Συµβούλιο των διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων: α) Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

και β) Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Λήµνου, αρµοδιότητας 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και

Αιγαίου.»

2) Την αριθµ.. ∆ΑΑ∆.25360/6-6-2016 ( ΦΕΚ 317/ΥΟ∆∆/17-6-2016) απόφαση της 2ης Υ.ΠΕ. που

αφορά τη «Σύσταση Συµβουλίου ∆ιοίκησης Γενικού Νοσοκοµείου − Κέντρου Υγείας Λήµνου.»

3) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΑΑ∆ 4396/3611, απόφαση της 2ης ΥΠΕ (ΦΕΚ 740/Β/14-3-2012)

«Αρµοδιότητες των Συµβουλίων ∆ιοίκησης των Νοσοκοµείων αρµοδιότητας της 2ης ΥΠΕ, που

λειτουργούν µε διασύνδεση»

4) Το υπ’ αριθµ. 251/19-5-2016 τ. ΥΟ∆∆ ΦΕΚ που αφορά τον διορισµό Αναπληρωτή ∆ιοικητή

στο Γενικό Νοσοκοµείο-ΚΥ Λήµνου.

5) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14831/20-10-2016 (ΦΕΚ 3887/2-11-2016) Απόφαση της ∆ιοικήτριας των

διασυνδεόµενων νοσοκοµείων ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο»-ΓΝ-ΚΥ Λήµνου για την εκχώρηση

αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του ΓΝ-ΚΥ Λήµνου.

6) Την υπ’ αριθµ. 27409/16-7-2015 απόφαση του ∆ιοικητή της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας

Πειραιώς και Αιγαίου µε θέµα «Καθορισµός Φορέα υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισµών για

την προµήθεια υλικών που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο ΠΠΥΦΥ, έτους 2014».

7) Την αριθµ 16η/14-6-2016 θέµα 3ο απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου των διασυνδεόµενων

Νοσοκοµείων Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο

Υγείας Λήµνου µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του ανοιχτού Συνοπτικού διαγωνισµού για

την προµήθεια, Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού Αναλυτή µε Συνοδό Εξοπλισµό, µε σφραγισµένες

προσφορές ποσού 55.069,66 € πλέον ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Ύ Σ Σ Ε Ι

Ανοιχτό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο

κατακύρωσης, κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση

2 Η εν λόγω απόφαση ισχύει έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν εξουσιοδότησης του άρθρου 38 παρ. 6

του ν. 4412/2016 (Πρβλ Αιτιολογική Έκθεση του εν λόγω νόµου, σ. 75)
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την τιµή, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) για την προµήθεια, Αντιδραστηρίων

Ανοσολογικού Αναλυτή µε Συνοδό Εξοπλισµό, (CPV 38434580-5) µε σφραγισµένες προσφορές

ποσού 55.069,66 € πλέον ΦΠΑ 24% για ένα (1) έτος για τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.

Στον παρακάτω Πίνακα ειδών και ποσοτήτων αναφέρονται τα υπό προµήθεια είδη,

σύµφωνα µε την διάταξη του άρθ. 117 του Ν. 4412/16,για την κάλυψη των αναγκών, του Γενικού

Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Λήµνου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναλυτικά

περιγράφονται στο συνηµµένο παράρτηµα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

∆ιακήρυξης (Παράρτηµα Α).

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CPV 38434580-5

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ CPV

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1 CA 15-3 12.03.01.02.001 300

2 CA 19-9 12.03.01.03.001 400

3 CA 125 12.03.01.06.001 400

4 CEA 12.03.01.31.001 400

5 T. PSA 12.03.01.32.001 880

6 F. PSA 12.03.01.33.001 300

7 F.T3 12.04.01.01.001 1.100

8 F.T4 12.04.01.02.001 900

9 T3 12.04.01.05.001 1.100

10 T4 12.04.01.07.001 1.100

11 TSH 12.04.01.11.001 1.500

12 PTH intact 12.06.03.13.001 300

13 HbsAg 15.02.02.01.001 1.800

14

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15.02.02.02.001 100

15 Anti-HBs 15.02.02.04.001 660

16 Anti-Core- Total 15.02.02.14.001 450

17 Anti-Core –IgM 15.02.02.16.001 200

18 HBeAg 15.02.02.21.001 300

19 Anti-Hbe 15.02.02.24.001 300

20 Anti-HCV 15.02.03.04.001 1.900

21

HIV Multiple Ag/Ab Combi

Test 15.03.20.09.001 1.900

22 RUBELLA VIRUS IgG 15.04.01.05.001 100

23 RUBELLA VIRUS IgM 15.04.01.06.001 100

24 CMV IgG 15.04.02.05.001 100

25 CMV IgM 15.04.02.06.001 100

26 TOXOPLASMA IgG 15.05.01.05.001 100

27 TOXOPLASMA IgM 15.05.01.06.001 100

28 Anti-TPO 18.10.03.01.001 600

29 Anti- TG 18.10.03.04.001 600

30 ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι/Τ 12.13.01.07.001 500

31 BNP/proBNP 12.13.01.01.001 200
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

ΚΗΜ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &

ΩΡΑ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ –

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΗΜΝΟΥ

11-2-2019

ΏΡΑ 15:00 µ.µ
18-1-2019

12-2-2019

ΏΡΑ 13:00

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 18 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. στo
Γραφείo Προµηθειών του Νοσοκοµείου από την αρµόδια Επιτροπή, που έχει ορισθεί για τον σκοπό
αυτό.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την πιο πάνω αναγραφόµενη ηµεροµηνία, οπότε θα
ελεγχθούν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και θα γίνει η αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών
Προσφορών.
Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισµό ή
οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.
∆ιακήρυξη µε τους όρους, τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού καθώς και συµπληρωµατικές
πληροφορίες θα δίνονται κάθε εργάσιµη ηµέρα τις ώρες εργασίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και µέχρι
την προηγούµενη ηµέρα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές
µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121του Ν.4412/2016.

Τελευταία ηµέρα υποβολής προσφορών ορίζεται η προηγούµενη εργάσιµη της διενέργειας του

διαγωνισµού. (15 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00µ.µ. , στο Πρωτόκολλο

του Νοσοκοµείου)

Προσφορές που θα παραληφθούν µετά το πέρας της ορισθείσας ηµέρας δε θα γίνονται αποδεκτές και
θα επιστρέφονται µε έξοδα του προσφέροντος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανοιχτός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε γραπτές

σφραγισµένες προσφορές

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε το

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016)

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜ∆ΗΣ &

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
18-1-2019

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα

13:00µ.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ««Αντιδραστηρία Ανοσολογικού Αναλυτή µε Συνοδό
Εξοπλισµό»

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV CPV 38434580-5

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

ΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΗΜΝΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν
πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης)

www.limnoshospital.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 55.069,66 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΕ 1359.01

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Αριθµός Εξετάσεων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ως ορίζει η διακήρυξη

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μέχρι οριστικής παραλαβής

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Ως ορίζει η διακήρυξη

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ως ορίζει η διακήρυξη

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων

νόµιµες κρατήσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

∆ικαίωµα συµµετοχής
Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, 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.

Άρθρο 2ο

∆ικαιολογητικά συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, οι αλλοδαποί, τα νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί και οι ενώσεις προµηθευτών

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισµού::

Α. Το τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆) κατά τα

προβλεπόµενα της παραγράφου 2 του άρθρου 79, νόµος 4412/2016 µε την οποία επιβεβαιώνει ο

συµµετέχων ότι πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής παραγράφου (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016),

συµπληρωµένο όπου απαιτείται .
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Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός τελευταίων 30

ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, και

στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Νοσοκοµείο δύναται να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε

σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, όλα ή ορισµένα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80

του Ν. 4412/2016, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα

73 και 74 του ίδιου νόµου.

Β. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος νοµικού προσώπου και παραστατικό

εκπροσώπησης, αν ο προσφέρων συµµετέχει µε αντιπρόσωπο του.

Γ. Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραµµένος,-η στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία

διενέργειας του διαγωνισµού.

∆. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 (Α’75), στην οποία θα αναγράφεται ότι έλαβαν γνώση των

όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης θα πρέπει να περιέχει :

II. Α) Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα :

Αναγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα όπως Επωνυµία, ΑΦΜ,

Ταχ. ∆ιεύθυνση, αν είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση. Επιπλέον (µόνο σε
περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20 του Ν.4412/2016) αν
είναι προστατευόµενο εργαστήριο, κοινωνική επιχείρηση ή προβλέπει την εκτέλεση
συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης. Εάν η
απάντηση στην τελευταία πρόταση είναι ναι, τότε πρέπει να αναφέρεται ποιο είναι το
αντίστοιχο ποσοστό εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων και σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι. Αν ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής) τότε να αναφέρεται η
ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και ο σχετικός αριθµός εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση και αν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά. Επίσης να αναφέρονται τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο
και αν καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής.

Ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει να δύναται, όποτε του ζητηθεί να προσκοµίσει
βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Γ.Ν. - Κ.Υ. Λήµνου να τη λάβει
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν. Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να
αναφέρονται διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων.

Αν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από
κοινού µε άλλους, τότε πρέπει να αναφέρεται ο ρόλος του στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …), να προσδιορίζονται οι άλλοι
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης και κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Επιπλέον πρέπει οι άλλοι εµπλεκόµενοι οικονοµικοί φορείς να υποβάλουν χωριστά
έντυπο ΤΕΥ∆ .

Β) Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα :

Εάν υπάρχουν νόµιµοι εκπρόσωποι τότε να αναφέρονται το ονοµατεπώνυµο, η θέση ,

το τηλέφωνο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του εκπροσώπου.

Γ) Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
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Εάν ο προµηθευτής 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 τότε,
πρέπει να επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ 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.

∆) Προσφορές, στις οποίες µέρος της σύµβασης ανατίθεται σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας δεν γίνονται δεκτές.

III. Λόγοι αποκλεισµού

Α) Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες. Να δηλώνεται ότι δεν
υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται παρακάτω, 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 (παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) :

1) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-µελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονοµικού φορέα,

3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ.

48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (A' 48),

4) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

5) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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, ο. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (A' 166),
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6) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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, ο. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (A' 215).

Β) Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης. Αν ο οικονοµικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ( 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) , στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος τότε
συµπληρώστε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης στο αντίστοιχο εδάφιο
(Μέρος ΙΙΙ παρ. Β).

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β του Ν. 4412/2016, 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

Γ) Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή

επαγγελµατικό παράπτωµα.

Ο οικονοµικός φορέας συµπληρώνει το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
στο αντίστοιχο εδάφιο (Μέρος ΙΙΙ παρ. Γ ), απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις :

1. Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Όπως
αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης στο άρθρο 18 παρ. 2 ) ; Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του
λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);

2. Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις; Πτώχευση ή διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 του Ν.3588/2007

(ΦΕΚ 153/τ.Α/2007) αφορά µόνο νοµικά πρόσωπα), ή ειδική εκκαθάριση, ή
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, ή υπάρχει αναστολή
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 73 παρ. 4 περίπτωση β του Ν.4412/2016.

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
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3. Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;

4. Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;

5. Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων

(oπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016) λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;

6. 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 σύµβασης;
(άρθρο 48 του Ν.4412/2016)

7. Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια
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;

8. Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι : 1) 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 κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης (ζ) της παρ.

4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 2) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές 3) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα; 4) 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;

∆) Άλλοι λόγοι αποκλεισµού

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

ΙV. Κριτήρια επιλογής : Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α
του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους IV.

A. Καταλληλότητα : Ο οικονοµικός φορέας να είναι εγγεγραµµένος στο οικείο
Επιµελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους).

B. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια: οι οικονοµικοί φορείς να
διαθέτουν την αναγκαία οικονοµική και χρηµατοδοτική ικανότητα για την
εκτέλεση της σύµβασης. Για το σκοπό αυτόν, οι οικονοµικοί φορείς, να έχουν
έναν ορισµένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου
ορισµένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που
καλύπτεται από τη σύµβαση, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις πριν
το ‘έτος διεξαγωγής του διαγωνισµού, ή έναρξης των δραστηριοτήτων του,

εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, από
τα οποία θα προκύπτει το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της
επιχείρησης, κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. Ο ελάχιστος
ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονοµικοί φορείς δεν





10

υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός από
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις. Αν ο οικονοµικός φορέας λειτουργεί για
χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ∆ήλωση για όσο χρόνο λειτουργεί.
Οι οικονοµικοί φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τους ετήσιους
λογαριασµούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού.

Γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα : Όσον αφορά την τεχνική και

επαγγελµατική ικανότητα, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί

φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και

την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο

ποιότητας. Επιπλέον οι οικονοµικοί φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό

επίπεδο εµπειρίας, αποδεικνυόµενο µε κατάλληλες συστάσεις από

συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν.

Μια αναθέτουσα αρχή µπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονοµικός φορέας δεν

διαθέτει τις απαιτούµενες επαγγελµατικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι

ο οικονοµικός φορέας έχει συγκρουόµενα συµφέροντα που ενδέχεται να

επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύµβασης.

Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύµβασης προµηθειών για τις οποίες

απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών, η

επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτή

την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση µπορεί να αξιολογείται

βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσµατικότητας, της εµπειρίας και

της αξιοπιστίας τους.

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν
ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων
τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, πρέπει να συµπληρώνονται
χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.

VΙ. Τελικές δηλώσεις : Ο οικονοµικός φορέας αναγράφει την ηµεροµηνία, τον τόπο
και υπογράφει το ΤΕΥ∆. Ο οικονοµικός φορέας συµπληρώνει το αντίστοιχο
τµήµα του ΤΕΥ∆ δηλώνει ότι είναι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν , 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 στο Νοσοκοµείο Λήµνου να το
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη
σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

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

Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της Σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της,
εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, της σχετικής
πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα επιµέρους δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους
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καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται
στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και
αλλοδαπών υποψηφίων.

Άρθρο 3ο

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο

µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι όλα τα

φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονοµικής,

συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών

φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο.

Στο φάκελο µε τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :

α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραποµπή (ανά

κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της

διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή

δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή αντίγραφα). Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται το Φύλλο

Συµµόρφωσης.

β) Τα κατατιθέµενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και

ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή

επικυρωµένα αντίγραφα του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες

τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει

να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης

να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής

προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.

γ) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητους οργανισµούς τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του

Οικονοµικού φορέα πρότυπων εξασφάλισης ποιότητας. Αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά

ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001).

δ) Ο προσφέρων θα δηλώνει την χώρα καταγωγής των προσφερόµενων ειδών. Ο Προσφέρων

εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την

επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν καθώς και τον τόπο

εγκατάστασης της.
1. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να παρέχει κατά την παράδοση των ειδών εκπαίδευση στο
ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση αυτών. Να κατατεθεί πλήρες αναλυτικό
πρόγραµµα εκπαίδευσης για τους χρήστες (Ιατρούς-χειριστές). Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και
η διάρκεια της εκπαίδευσης.
2. Tο προσφερόµενο είδος θα είναι πλήρες , σύγχρονο, τελευταίας τεχνολογίας και θα
περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη λειτουργία
του.
3. Ο προµηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του προσφεροµένου εξοπλισµού -αναλυτή µε τον
συγκεκριµένο εργοστασιακό αριθµό από την ηµεροµηνία παραλαβής του και για όλο το χρονικό
διάστηµα ισχύος της σύµβασης. Στο διάστηµα αυτό θα συντηρεί, θα επισκευάζει και θα
αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος ή ολόκληρο τον προσφερόµενο εξοπλισµό – αναλυτής
που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καµία επιβάρυνση του Νοσοκοµείου. Ο εγκατεστηµένος εξοπλισµός
Θα λειτουργεί αδιάλειπτα και µε αξιοπιστία και χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκοµείου
4. Το προσφερόµενο είδος πρέπει να συνοδεύεται από το εγχειρίδιο λειτουργίας (operation
manual) και το εγχειρίδιο συντήρησης (service manual) και κατάλογο ανταλλακτικών του
κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα και οµοίως κατά το περιεχόµενο µε τα αντίστοιχα
ξενόγλωσσα εγχειρίδια, τα οποία επίσης απαιτείται να συνοδεύουν το προσφερόµενο είδος.
5. Η παράδοση και παραλαβή του αναλυτή θα γίνει στο χώρο του µικροβιολογικού εργαστηρίου
του Νοσοκοµείου κι ο προµηθευτής αναλαµβάνει την εγκατάσταση του χωρίς καµία επιβάρυνση
του Νοσοκοµείου το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης
6. Για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης, σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή η εταιρία οφείλει
να αποστείλει ειδικευµένο τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Η ανταπόκριση για τις
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περιπτώσεις έκτακτης συντήρησης - επισκευής θα πρέπει να γίνεται µέσα σε είκοσι τέσσερις (24)
ώρες από την ειδοποίηση ανεξαρτήτως ηµέρας και ώρας της κλίσης, η δε βλάβη θα αποκαθίσταται
µέσα στις επόµενες είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Τα αίτια της βλάβης θα προκύπτουν από έγγραφο ή
δελτίο τεχνικού ελέγχου του προµηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού
τµήµατος ή του ιατρού του εργαστηρίου . Εάν κατά την κρίση του Προµηθευτή ο χρόνος των 24
ωρών δεν επαρκεί , η συσκευή θα αντικαθίσταται µε ευθύνη του από άλλη εξ ίσου αξιόπιστη και
ιδίων δυνατοτήτων / προδιαγραφών.
7. Για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης, σε περίπτωση βλάβης και επισκευής του αναλυτή
εκτός Νοσοκοµείου και για όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί, η εταιρία οφείλει να το
αντικαταστήσει µε δικό της ίδιου τύπου. Τα αίτια της βλάβης θα προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο
τεχνικού ελέγχου του προµηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού
τµήµατος ή τον Ιατρό του Εργαστηρίου
8. Είδη τα οποία δεν εξαντλούν το χρόνο χρήσης τους, αντικαθίστανται χωρίς χρέωση από τον
προµηθευτή.
α. Αναλώσιµα, αντιδραστήρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαµβάνονται στους σχετικούς πίνακες
ανάλυσης κόστους της προσφοράς και τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια της συµβάσεως για την
λειτουργία του αναλυτικού συστήµατος θα παραδίνονται στο Νοσοκοµείο δωρεάν.
β. Ποσότητες αναλωσίµων και λοιπών υλικών που θα υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται
στον πίνακα ανάλυσης κόστους της προσφοράς τους για τον αριθµό εξετάσεων που δηλώνονται, θα
παραδίνονται στο Νοσοκοµείο δωρεάν. Το service και τα αναλώσιµα πέραν των αναφεροµένων στην
προσφορά , θα βαρύνουν τον προµηθευτή .

γ. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία του αριθµού των πραγµατοποιούµενων εξετάσεων και
του αριθµού που αναφέρεται στη συσκευασία που θα αποδεικνύεται µε την κατάθεση επίσηµων
φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου. Σε un αντιστοιχία η εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τη
διαφορά.
9. Το Νοσοκοµείο θα παράσχει µόνον παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος , παροχή νερού πόλης και
αποχέτευση. Τυχόν παρεµβάσεις στην διαρρύθµιση των χώρων του εργαστηρίου για την
εγκατάσταση των αναλυτών θα πρέπει να εγκριθούν από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου και
θα γίνουν µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή. Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πριν από την εγκατάσταση του συστήµατος.
10. Τα έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης , εκπαίδευσης, συντήρησης, αναβάθµισης, ανταλλακτικών
και η τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη θα παρέχονται δωρεάν από την µειοδότρια εταιρεία.
11. Οι προληπτικές συντηρήσεις (εβδοµαδιαίες - µηνιαίες - ετήσιες κλπ) θα πρέπει να γίνονται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας των συσκευών και θα αναγράφονται
οπωσδήποτε στις προσφορές.
12. Να κατατεθεί λίστα µε αριθµό ανά έτος επισκέψεων ατόµων της εταιρίας για προληπτική
συντήρηση, εµπέδωση της εκπαίδευσης, επίλυση αποριών κ.λ.π. Να αναφέρεται κάθε πότε θα
πραγµατοποιούνται. Στην ίδια λίστα:
Α. Να αναφερθεί ωράριο κατά το οποίο θα παρέχεται χωρίς χρέωση τηλεφωνική υποστήριξη για
καθηµερινές, Σάββατα, Κυριακές, αργίες.
Β. Να αναφερθεί ωράριο για καθηµερινές, Σάββατα, Κυριακές, αργίες κατά το οποίο η εταιρία θα
διαθέτει κατάλληλο άτοµο για επίσκεψη στο εργαστήριο προς αποκατάσταση βλαβών ή
προβληµάτων που δεν επιλύονται τηλεφωνικά.

Να αναφερθεί ο χρόνος απόκρισης µετά από κλήση (σε πόσες ώρες κατάλληλα εκπαιδευµένο
άτοµο θα φθάσει στο εργαστήριο).
13. Ο προµηθευτής που δεν επιδιορθώσει και ούτε αντικαταστήσει το µηχάνηµα θα κηρυχθεί από
το Νοσοκοµείο έκπτωτος. Το Νοσοκοµείο θα κάνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής και θα
αναθέσει το έργο σε έναν από τους άλλους Προµηθευτές. Η πιθανή διαφορά της δαπάνης που θα
προκύψει µε τον νέο προµηθευτή, θα καλυφθεί καθ ολοκληρία από τον προηγούµενο για όλη την
διάρκεια της Συµβάσεως.
14. Εάν µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών συµβούν 4 βλάβες της ίδιας συσκευής θα γίνει
άµεση αντικατάσταση της συσκευής µε άλλη αχρησιµοποίητη των ιδίων δυνατοτήτων -
προδιαγραφών .
15. Ο πρώτος µήνας λειτουργίας του αναλυτή θεωρείται δοκιµαστικός. Η παραλαβή του αναλυτή,
αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίµων θα γίνει µετά από αυτό το χρονικό διάστηµα. Αν κατά το
χρονικό αυτό διάστηµα δεν επιβεβαιωθούν, όσα αναφέρονται στην προσφορά και κυρίως τα σηµεία
που εξασφαλίζουν την ποιότητα του συστήµατος αναλυτής- αντιδραστήρια, τότε δεν θα
παραληφθούν τα προϊόντα και θα επιστραφούν χωρίς καµία οικονοµική ή άλλη αποζηµίωση προς
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τον προµηθευτή. Επίσης, θα ακυρωθεί η σύµβαση προµήθειας, ως προϊόν κατάθεσης αναληθών ή
ψευδών στοιχείων.
16. Ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα να παρίσταται κατά τις ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου
και να παρακολουθεί τον τρόπο χειρισµού από το προσωπικό του εργαστηρίου των προϊόντων και
του αναλυτή που προµήθευσε. Αν διαπιστώσει κακό χειρισµό και κακή διαχείριση απευθύνεται
στον διευθυντή ή υπεύθυνο του εργαστηρίου
17. Ο Προµηθευτής που δεν επιδιορθώσει το µηχάνηµα και ούτε το αντικαταστήσει µετά την
παρέλευση επτά (7) ηµερών, το Νοσοκοµείο µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο µε κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής και να αναθέσει την προµήθεια στον επόµενο, από τους Συµµετέχοντες,
Προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Η πιθανή διαφορά της
δαπάνης που θα προκύψει µε τον νέο Προµηθευτή θα καλυφθεί καθ' ολοκληρία από τον
προηγούµενο για όλη την διάρκεια της Συµβάσεως.
18. Ο Προµηθευτής θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε
περίπτωση που η χρήση του θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των
χρηστών ή ενδεχοµένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων και
εξοπλισµού.

Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση άµεσης αντικατάστασης του εξοπλισµού σε περίπτωση βλάβης

ή σε περίπτωση κυκλοφορίας µηχανήµατος νέας τεχνολογίας - καλύτερων προδιαγραφών και πιο

καινούριο, κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης και σε ενδεχόµενη παράταση αυτής, χωρίς να

επηρεάζει το κόστος λειτουργίας βάσει της σύµβασης.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική

µονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν της επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί

το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της 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.

Άρθρο 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό

σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το σύνολο της Οικονοµικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε

ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

Οι τιµές των ειδών θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών. Οι

οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές,

απορρίπτονται.

Άρθρο 5

ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να

καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας

της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο

72, παρ. 1 περίπτωση (β) του Ν.4412/2016 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την

εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του

αναδόχου.

Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής

εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το
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διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου

του αντικειµένου της σύµβασης.

Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα 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, όπως αναφέρεται στο άρθρο 72, παρ 3 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον η παραπάνω εγγύηση πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα

στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία

απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων

συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών

υπηρεσιών), 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, 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 ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ 4 του Ν.4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές

επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα τους, σύµφωνα µε το άρθρο 72, παρ 5 του

Ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική)

παραλαβή της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο

συµβαλλοµένους. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να καλύπτει όλη την χρονική διάρκεια της σύµβασης, όπως

αυτή ορίζεται, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν προβλεπόµενων παρατάσεων επαυξηµένος κατά ένα

(1) επιπλέον µήνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο αρ.72 του ν 4412/16

Άρθρο 6ο

∆ιοικητικές προσφυγές
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς

Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της

είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο

οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση

υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της

οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται,
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µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα

τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο

έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από

το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ανωτέρω

παραβόλου.

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό.

Άρθρο 7ο
Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά
τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται στα αρµόδια γραφεία του
Νοσοκοµείου, ως εξής :

Οι προσφορές θα υποβάλλονται µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται
ευκρινώς :

α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.

β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου, δηλαδή Γενικό Νοσοκοµείο- Κ.Υ. Λήµνου
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω :

1ον : Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά.

2ον: Φάκελος µε την εξωτερική ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όπως : αναλυτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερόµενων ειδών,
Τεχνικά φυλλάδια, Φύλλο συµµόρφωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
δείγµατα. Σε περίπτωση που τα Τεχνικά Στοιχεία της Προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του
µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και
µε τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Απαραίτητη η κατάθεση αντιγράφου.

3ον: Φάκελος µε την εξωτερική ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει :

α) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των προσφερόµενων ειδών ΜΕ ΤΙΜΗ του κάθε είδους και µονάδα
τιµολόγησης του αντίστοιχα. Για κάθε είδος χωριστά θα αναγράφεται η τιµή του χωρίς το
ΦΠΑ, δίπλα ο συντελεστής ΦΠΑ του είδους και η τελική τιµή µαζί µε ΦΠΑ.

β) Η ανωτέρω κατάσταση πρέπει να είναι αντίστοιχη της κατάστασης της Τεχνικής Προσφοράς,
πρέπει δε να είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένη. Απαραίτητη η κατάθεση αντιγράφου.

• Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένοι και να
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

• Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε
δυο αντίγραφα.

• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν.

4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή
πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους.

• Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη
και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
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• Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε
αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

• Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

• Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

• ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια επιτροπή.

• Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν.

• Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Η
έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από
την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη
διακήρυξη.

• Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει
στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν.

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας
διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια
Επιτροπή.

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

• Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η

αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση

σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

και Οικονοµικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρµογή της

παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016 .

• Η Επιτροπή διενέργειας και Αποσφράγισης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού προβαίνει

στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία

και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

• Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή
διενέργειας και Αποσφράγισης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.

• Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που

προσφέρθηκαν.

Άρθρο 8ο

Προσφερόµενο είδος

Στην Προσφορά πρέπει να αναφέρεται το κάθε προσφερόµενο είδος χωριστά µε την ονοµασία του,

ποσότητα, την αναλυτική τεχνική του περιγραφή, την χώρα προέλευσης και κατασκευής των
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προσφερόµενων ειδών, το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευασθούν τα προσφερόµενα είδη καθώς

και τον τόπο εγκατάστασης του για προϊόντα µη κοινοτικής προέλευσης.

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την

υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.

Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να

αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους µέλους κυκλοφορεί το προσφερόµενο προϊόν και η οποία

να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του

προϊόντος στα κράτη µέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισµούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον

κατασκευαστή. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά

το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Τα προσφερόµενα

προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται εγκαταστηµένος

και λειτουργεί νόµιµα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν

σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόµενη σήµανση CE.

Άρθρο 9ο

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου
Απορρίπτονται προσφορές που κατά παράβαση των όρων της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή

εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής

και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10ο

Προσφερόµενη τιµή – Χρόνος παράδοσης
Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα είδους, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην

τιµή περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις, τα χαρτόσηµα της Σύµβασης ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη

διακήρυξη.

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την οριστική παραλαβή της

προµήθειας, για τις εφ’ άπαξ προµήθειες και ως την λήξη της σύµβασης όταν πρόκειται για τµηµατικές

προµήθειες.

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του

αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.

Ο ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το ζητούµενο είδος, βαρύνει το Νοσοκοµείο

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

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 σύνολο στρογγυλοποιείται

σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε

και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Άρθρο 11ο

Αξιολόγηση προσφορών – Κατακύρωση διαγωνισµού

1. Ελέγχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης.

2. Ανοίγονται οι τεχνικές προσφορές και αξιολογούνται µόνο οι προσφορές των οποίων τα

δικαιολογητικά είναι αποδεκτά.

3. Ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές των εταιριών των οποίων οι τεχνικές προσφορές

έχουν κριθεί αποδεκτές. Οικονοµικές προσφορές εταιριών των οποίων οι τεχνικές

προσφορές δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης δεν

ανοίγονται αλλά επιστρέφονται.

4. Επιλέγεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη δυνατή έκπτωση επί τοις % που θα

υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης

κατά την ηµεροµηνία παράδοσης του είδους σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ

147/8-8-2016).

5. Συντάσσεται Πρακτικό από την Επιτροπή Αξιολόγησης και υποβάλλεται στο Σ.∆. του

Νοσοκοµείου προς έγκριση.

6 Ενηµερώνονται οι απορριφθέντες για τους λόγους απόρριψής τους

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως

απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του

διαγωνισµού οργάνου.

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου και θα

ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας

την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα παραµείνει στο Νοσοκοµείο µέχρι

της πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης καθώς και τα νόµιµα χαρτόσηµα αυτής.

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του

ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την

κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση

του Σ.∆. Νοσοκοµείου, και του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την

αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/216. Από την

ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει

συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα

Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους

που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
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νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο

Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016

Άρθρο 12ο

Παράδοση – Παραλαβή
Η παράδοση του υπό προµήθεια είδους θα γίνει τµηµατικά το αργότερο µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες

από την έγγραφη παραγγελία από το Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου, µέσα στις αποθήκες του

Νοσοκοµείου ή στον χώρο που θα του υποδειχθεί, µε έξοδα, ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή.

Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προµήθεια υλικά µέσα στα χρονικά περιθώρια που

παρέχονται στον προµηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις.

Η οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται από την αρµόδια τριµελή επιτροπή µε βάση

τις νόµιµες διαδικασίες εντός 10 ηµερών από την παράδοση. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού,

συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο και ορίζεται στον προµηθευτή εύλογο χρονικό

διάστηµα για την αντικατάστασή του.

Αν ο προµηθευτής δεν συµµορφωθεί ή δεν δεχθεί την αντικατάσταση η επιτροπή παραλαβής

εισηγείται στο Σ.∆. την επιβολή κυρώσεων και το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί στο

ελεύθερο εµπόριο. Η διαφορά τιµής που τυχόν προκύψει και όποια πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον

προµηθευτή.

Χρόνος ισχύος σύµβασης: : Ένα έτος µε δικαίωµα παράτασης εκ µέρους του Νοσοκοµείου και όχι

πέραν του ενός (1) έτους

Σε περίπτωση υπογραφής σύµβασης σε Κεντρικό ή Περιφερειακό επίπεδο ο διαγωνισµός ή οι τυχόν

συµβάσεις που θα προκύψουν παύουν να ισχύουν αυτοδίκαια.

Άρθρο 13ο

Πληρωµή – Κρατήσεις
Η πληρωµή της αξίας του κατακυρωθέντος συµβατικού είδους θα γίνει εντός 3 µηνών µε βάση

χρηµατικό ένταλµα θεωρηµένο από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µετά την
διαπίστωση της πλήρους παράδοσης, οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και καλής
λειτουργίας τους σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης από αρµόδια Επιτροπή του Νοσοκοµείου,
και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ο ανάδοχος κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: Φόρος εισοδήµατος 4%

για την προµήθεια ειδών.
Ως προς τον τρόπο πληρωµής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του αναδόχου
ισχύουν τα οριζόµενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016

Στα τιµολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του προµηθευτή, θα γίνεται παρακράτηση δύο τοις
εκατό(2%) επί της αξίας τους, µετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούµενου
ποσού υπέρ τρίτων (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν.3580/2007).

Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ύψους 0,06%, 0,003%

χαρτόσηµο στην κράτηση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. και 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ύψους 0,06% , η οποία υπολογίζεται
επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

Επίσης µεταφορικά για την παράδοση των ειδών στο Ίδρυµα, επιβαρύνουν τους προµηθευτές.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει το Νοσοκοµείο έγκαιρα και πάντως πριν την έκδοση
τιµολογίου για τυχόν αύξηση των τιµών κάποιου είδους.

Άρθρο 14ο
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∆ηµοσίευση – Άλλοι όροι
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί για δηµοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:

1) Εµπορικού – Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών
2) Επιµελητηρίου Λέσβου
3) Εµπορικό Σύλλογο Λήµνου
4) ∆ήµο Λήµνου
5) Γενικού Νοσοκοµείου Λήµνου
6) Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου στο www.limnoshospital.gr

Και στους Ραδιοφωνικούς Σταθµούς Λήµνου

Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προκηρύξεων του ∆ηµοσίου Νόµοι
και διατάξεις.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CPV 38434580-5
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Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ CPV

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1 CA 15-3 12.03.01.02.001 300

2 CA 19-9 12.03.01.03.001 400

3 CA 125 12.03.01.06.001 400

4 CEA 12.03.01.31.001 400

5 T. PSA 12.03.01.32.001 880

6 F. PSA 12.03.01.33.001 300

7 F.T3 12.04.01.01.001 1.100

8 F.T4 12.04.01.02.001 900

9 T3 12.04.01.05.001 1.100

10 T4 12.04.01.07.001 1.100

11 TSH 12.04.01.11.001 1.500

12 PTH intact 12.06.03.13.001 300

13 HbsAg 15.02.02.01.001 1.800

14

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15.02.02.02.001 100

15 Anti-HBs 15.02.02.04.001 660

16 Anti-Core- Total 15.02.02.14.001 450

17 Anti-Core –IgM 15.02.02.16.001 200

18 HBeAg 15.02.02.21.001 300

19 Anti-Hbe 15.02.02.24.001 300

20 Anti-HCV 15.02.03.04.001 1.900

21 HIV Multiple Ag/Ab Combi Test 15.03.20.09.001 1.900

22 RUBELLA VIRUS IgG 15.04.01.05.001 100

23 RUBELLA VIRUS IgM 15.04.01.06.001 100

24 CMV IgG 15.04.02.05.001 100

25 CMV IgM 15.04.02.06.001 100

26 TOXOPLASMA IgG 15.05.01.05.001 100

27 TOXOPLASMA IgM 15.05.01.06.001 100

28 Anti-TPO 18.10.03.01.001 600

29 Anti- TG 18.10.03.04.001 600

30 ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι/Τ 12.13.01.07.001 500

31 BNP/proBNP 12.13.01.01.001 200

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Ο αναλυτής να είναι τυχαίας (random ),συνεχούς(continuous )και άµεσης (immediate )

προσπέλασης(για τα επείγοντα δείγµατα).

2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις την ώρα.

3. Τα επείγοντα δείγµατα να τρέχουν σε χρόνο µικρότερο των 45 λεπτών για όλες τις
ζητούµενες εξετάσεις.

4. Να διαθέτει τουλάχιστον 22 θέσεις αντιδραστηρίων ,προκειµένου να είναι εφικτή η
ταυτόχρονη φόρτωση περισσοτέρων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή.
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5. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και εκφόρτωσης αντιδραστηρίων κατά την
διάρκεια λειτουργίας του αναλυτή.

6. Να διαθέτει ψυγείο για την συντήρηση των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή.

7. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης στάθµης υγρών ( αντιδραστηρίων και δειγµάτων)
καθώς και ανίχνευσης πήγµατος.

8. Να έχει την δυνατότητα αυτόµατης επανάληψης εξέτασης (Rerun) και αυτόµατης
εκτέλεσης νέας εξέτασης(Retest),ανάλογα µε το αποτέλεσµα.

9. Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων και δειγµάτων µε bar-code καθώς και
δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε εξωτερικό λογισµικό (LIS του εργαστηρίου )

µε οικονοµική επιβάρυνση της προµηθεύτριας εταιρείας.

10. Να διαθέτει δειγµατολήπτη µε τουλάχιστον 60 θέσεις δειγµάτων.

11. Η καµπύλη βαθµονόµησης να είναι σταθερή για διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων
εβδοµάδων.

12. Τα αντιδραστήρια, οι βαθµονοµητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιµα προς χρήση
χωρίς να απαιτείται ανασύσταση.

13. Να διαθέτει πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και να διατηρεί τα δεδοµένα για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών.

14. Να εκτελεί όλες τις ζητούµενες εξετάσεις.

15. Για τις εξετάσεις που προβλέπεται να εκτελεστούν σε αριθµό ίσο ή µικρότερο των 300

να υπολογιστεί η κατανάλωση τριών επιπέδων control την εβδοµάδα.

16. Η εταιρεία υποχρεούται να προσφέρει πρόγραµµα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας για
τους δείκτες ηπατίτιδας Β και C, επιλογής του εργαστηρίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΣ

HbsAg

1.Tα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισµό του αντιγόνου της ηπατίτιδας Β σε ορό ή
πλάσµα να είναι τελευταίας γενιάς και να εφαρµόζονται σε πλήρως αυτοµατοποιηµένο
ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης(random access).

2.Η αρχή προσδιορισµού να στηρίζεται σε τεχνολογία χηµειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η
αποφυγή λανθασµένων αποτελεσµάτων εξ αιτίας του φαινοµένου προζώνης.
3.Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσµατος για ένα δείγµα να µην υπερβαίνει τα 45 λεπτά.

4. Η ευαισθησία της εξέτασης να είναι τουλάχιστον 99,8% και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι
τουλάχιστον 99,9%.Τα αντιδραστήρια θα πρέπει αποδεδειγµένα να έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς
και ως προς την ανίχνευση των µεταλλάξεων του HbsAg.Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.

5.Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθµονοµητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιµα προς χρήση
και να µην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρµανση αυτών.
6.Η καµπύλη βαθµονόµησης για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον τεσσάρων
εβδοµάδων.
7.Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιµοδοτών και να φέρουν άδεια
κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Anti-HCV
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1.Τα αντιδραστήρια για τον ποιοτικό προσδιορισµό των αντισωµάτων έναντι του ιού της
ηπατίτιδας C σε ορό ή πλάσµα, να είναι τελευταίας γενιάς και να εφαρµόζονται σε πλήρως
αυτοµατοποιηµένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας τυχαίας προσπέλασης (random access ).

2.H αρχή προσδιορισµού να στηρίζεται σε τεχνολογία χηµειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η
αποφυγή λανθασµένων αποτελεσµάτων εξ αιτίας του φαινοµένου προζώνης.
3.Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσµατος για ένα δείγµα να µην υπερβαίνει τα 45 λεπτά.

4.Ηευαισθησία και η ειδικότητα της εξέτασης να είναι τουλάχιστον >99,0%.

5.Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθµονοµητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιµα προς χρήση
και να µην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρµανση αυτών.
6.Η καµπύλη βαθµονόµησης για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον τεσσάρων
εβδοµάδων.
7.Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιµοδοτών και να φέρουν άδεια
κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
HIV I/ΙΙ Ag/Ab

1.Τα αντιδραστήρια για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προσδιορισµό αντισωµάτων έναντι των ιών HIV-

1, HIV-1 group O και HIV-2 καθώς και του αντιγόνου p24 σε ορό ή πλάσµα, να είναι τελευταίας
γενιάς και να εφαρµόζονται σε πλήρως αυτοµατοποιηµένο ανοσολογικό αναλυτή τεχνολογίας
τυχαίας προσπέλασης(random access ).

2.H αρχή προσδιορισµού να στηρίζεται σε τεχνολογία χηµειοφωταύγειας και να εξασφαλίζεται η
αποφυγή λανθασµένων αποτελεσµάτων ,εξ αιτίας του φαινοµένου προζώνης.
3.Η ανίχνευση του HIV-1,HIV-1 group O και HIV-2 να γίνεται άµεσα και όχι µε διασταυρούµενη
αντίδραση. Να επισυναφθεί σχετική βιβλιογραφία.

4.Ο χρόνος λήψης πρώτου αποτελέσµατος για ένα δείγµα να µην υπερβαίνει τα 45 λεπτά.

5.Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση των αντισωµάτων να είναι 100% και για τους
δύο ιούς HIV-1 και HIV-2 ενώ η ειδικότητα σε δείγµα ελέγχου εθελοντών αιµοδοτών να είναι
τουλάχιστον 99,8%. Η ευαισθησία της εξέτασης ως προς την ανίχνευση του αντιγόνου p24 να είναι
<50pg /ml.

6.Όλα τα αντιδραστήρια καθώς και οι βαθµονοµητές και οροί ελέγχου να είναι έτοιµα προς χρήση
και να µην απαιτείται ανασύσταση ή προθέρµανση αυτών.
7.Η καµπύλη βαθµονόµησης για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον τεσσάρων
εβδοµάδων.
8. Τα αντιδραστήρια να έχουν κριθεί κατάλληλα για τον έλεγχο των αιµοδοτών και να φέρουν
άδεια κυκλοφορίας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Oι προµηθευτές πρέπει να προσφέρουν τιµή και για τα είδη εξετάσεων που πραγµατοποιούν οι
αναλυτές που θα προσφέρουν και δεν συµπεριλαµβάνονται ή δεν αναγράφεται αριθµός στον
παραπάνω πίνακα.

2.Οι εξετάσεις που αναφέρουν αριθµό θα πρέπει να υποστηρίζονται υποχρεωτικά από τον
προσφερόµενο αναλυτή.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά µαζί µε την
τεχνική προσφορά του.
2. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισµό
αντιδραστήρια ανταλλακτικά και αναλώσιµα (που θα χρησιµοποιούνται στο µηχάνηµα)

προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συµβατά µε τα
ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη του µηχανήµατος και ότι δεν θα επηρεάσουν την οµαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του.
3. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προµηθευτής )

είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης και ότι
στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής.
Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν µε την βεβαίωση.
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4.Κατάθεση στοιχείων µε την υψηλή επαναληψιµότητα του µηχανήµατος, τεκµηριωµένη µε
πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής, ή ανεξάρτητους οίκους
αξιολόγησης.
5. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά µε την ακρίβεια των µετρήσεων (από το µηχάνηµα), σε
σχέση µε τις εκάστοτε µεθόδους αναφοράς.
6. Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, ότι το µηχάνηµα κατασκευάστηκε µετά την 01-

01-2009, αναφέροντας τον σχετικό αριθµό σειράς, S/N.

7. Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού δεν είναι µειοδότης και για τον
επόµενο διαγωνισµό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ηµεροµηνία που θα οριστεί
από το αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου.
8. Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού ανακηρυχθεί µειοδότης και για τον
επόµενο διαγωνισµό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν
την τετραετία από την ηµεροµηνία κατασκευής τους.
9. Συµόρφωση CE, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα (κοινή Υπουργική απόφαση 94649/8682/93),πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας
από την αρµόδια αρχή της χώρας παραγωγής.
10. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.
11. Περιγραφή του µηχανήµατος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας
του στην Ελληνική γλώσσα.

Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει κατά την κρίση της από τον προµηθευτή τυχόν
διευκρινήσεις, επί των αναγραφοµένων στην προσφορά του, συµπληρωµατικά στοιχεία για την
πληρέστερη διατύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόµη
και επίδειξη λειτουργίας αυτής, χωρίς καµία απαίτηση του προµηθευτή.

12. ∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο ή βιβλιάριο της κατασκευάστριας εταιρείας (prospectus) για τον
συγκεκριµένο τύπο, που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
13. Έγγραφη δήλωση του προµηθευτή ότι θα προσκοµίσει την συσκευή σε (15) δέκα πέντε ηµέρες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
14. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστηµα
ισχύος της σύµβασης, ως επίσης ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τεχνικό ο οποίος θα
επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού της συσκευής, καθώς
και τα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού που απαιτούνται.
15. Έγγραφη εγγύηση – δήλωση για την δυνατότητα υποστηρίξεως(µε επισκευές, ανταλλακτικά ,

βαθµονόµηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.),

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ.

1.Τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της διακήρυξης
2. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, µε την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρiων και
τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την διατιθέµενη από αυτόν συσκευή :

- Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης, από την
ηµεροµηνία παραλαβής του συγκεκριµένου µηχανήµατος µε τον συγκεκριµένο εργοστασιακό
αριθµό, ο οποίος θα αναγράφεται στη σύµβαση προµήθειας των αντιδραστηρίων. Στο διάστηµα
αυτό ο προµηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος
ή ολόκληρο το σύστηµα που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καµία επιβάρυνση του Νοσοκοµείου.
Υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή το ισοδύναµο των τεστ που έχουν
καταστραφεί λόγο της απότοµης διακοπής λειτουργίας (βλάβης) του αναλυτή, όπως αυτό
εµφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί το εργαστήριο και αποδεικνύεται και
από το αρχείο σφαλµάτων του αναλυτή.

-Το εκτός λειτουργίας διάστηµα της συσκευής, αρχίζει από την στιγµή ειδοποίησης του
προµηθευτή για τη βλάβη και λήγει µε την παράδοση του συστήµατος σε λειτουργία. Το χρονικό
αυτό διάστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις δέκα (10) ώρες .Κατά το διάστηµα
αυτό ο προµηθευτής οφείλει να θέσει άµεσα σε λειτουργία τον εφεδρικό αναλυτή. Ο τρόπος που
προτείνει ο προµηθευτής για την αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση βλάβης
του κανονικού και του εφεδρικού αναλυτή, πρέπει να περιγραφεί σαφώς.
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Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων της παρούσης παραγράφου θα
προκύπτουν από έγγραφο ή δελτίο τεχνικού ελέγχου του προµηθευτή που θα προσυπογράφεται από
εκπρόσωπο του τεχνικού τµήµατος ή του εργαστηρίου του Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής
υποχρεούται να αποστείλει ειδικευµένο τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το χρονικό
αυτό διάστηµα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τις δεκα (10) ώρες.
Το µέγιστο διάστηµα εκτός λειτουργίας του κανονικού και του εφεδρικού αναλυτή δεν µπορεί

να είναι µεγαλύτερο από 24 ώρες, άλλως ο προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή

ποινικής ρήτρας 30€./ώρα επιπλέον καθυστέρησης, ως τις πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής

παραµένει εκτός λειτουργίας µετά την παρέλευση το πρώτου 24ώρου, η ποινική ρήτρα

διπλασιάζεται (60€/ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προµηθευτής

υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το Νοσοκοµείο θα επιβαρυνθεί για την

εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών

χρέωσης.

Οι ως άνω υποχρεώσεις του προµηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός λειτουργίας τον
αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκοµείου ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή βλάβες
δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προµηθευτής.
3. Έγγραφη δήλωση ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του
Νοσοκοµείου, πάνω στη λειτουργία του µηχανήµατος, χωρίς καµία επιβάρυνση του Νοσοκοµείου
4. ΕΛΕΓΧΟΙ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ . Ο µακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέµενου
µηχανήµατος, γίνεται από αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα
αποσκοπεί στη διαπίστωση :

5. Της καλής κατάστασης από άποψη εµφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή
φθοράς.
6. Της συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους µε αυτά που προσδιορίζονται στην
παρούσα ,καθώς και των τελικών όρων και συµφωνιών που συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση.

7. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική .

8. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραµείνουν στη διάθεση της
επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισµό , τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό
προµήθεια συστήµατος. Η διάρκεια επίδειξης θα είναι από 1-6 ηµέρες,ανάλογα µε την απαίτηση
της επιτροπής, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του Νοσοκοµείου.
9. Πριν την οριστική παραλαβή το σύστηµα θα δοκιµαστεί για 5ηµέρες τουλάχιστον σε δουλειά
ρουτίνας, η και περισσότερο εάν κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία.

ΦΎΛΛΟ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗς.

Ο προµηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως, µαζί µε την προσφορά να υποβάλλει και
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ . Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της
παρούσης τεχνικής περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλες οι υπάρχουσες
συµφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων αντιδραστηρίων και του
µηχανήµατος σε σχέση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα περιγραφή. Ο προµηθευτής θα πρέπει να
απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Παραγραφοι Τεχνικής
Περιγραφής

Συµφωνία ή µη Χαρακτηριστικών
προσφεροµένου υλικού

Παραποµπές στα εγχειρίδια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) :
Ηµεροµηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των
ευρώ ………………….. και ολογράφως ………………………………... υπέρ της
εταιρείας …………………..……………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών
α)………………..………..β)…………………………… κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……/……/………… σύµβασης που αφορά στο
διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της ……/……/……… µε αντικείµενο το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ….. ΤΟΥ Γ.

Ν. ……………..………», σύµφωνα µε την υπ' αρ. ……./….……. διακήρυξη σας.
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το
δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 -
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία θα µας
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την
ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της
εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή
την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι να επιστραφεί σ’
εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
6. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προµηθευτής
θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα,
οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής των ειδών.
7. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Συµβατικού Ποσού ……………….………… € (µε ΦΠΑ)

Ανάδοχος : ………………………………………………………………..

Είδος : ……………………………………………………………….

Υπηρεσία : Γενικό Νοσοκοµείο ………….………………

Σήµερα την ….... του µηνός ………………….. του έτους ………………………………….……...

(……), στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκοµείου …………………., στην οδό ………………,

αριθµό …….. ΤΚ ………… – ………….., οι κάτωθι συµβαλλόµενοι α) Το ΝΠ∆∆ µε την
επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο ……………………» (στο εξής καλούµενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή
ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην ……………………. στην οδό ……………….., αριθµ ……..,

ΤΚ …………, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον
κ. …………………..………, Αναπλ. ∆ιοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ και β) Την εταιρεία µε
την επωνυµία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (στο
εξής καλουµένη ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ………………………… ,

οδός ………….……..…, αριθµ. ….. ΤΚ ……., τηλ. : ……..………..……..,

fax : …….………….…., έχει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ……….…………..,

υπάγεται στην ∆ΟΥ …….……………….., και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της
σύµβασης από τον ………..…………………., συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Την ……/..…./………. µε βάση τη ∆ιακήρυξη …../….…. (αναφέρονται και τυχόν ανακοινώσεις
τροποποίησής της) διενεργήθηκε δηµόσιος ανοιχτός διαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, προϋπολογισθείσης
δαπάνης ………………… € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Στον διαγωνισµό αυτό συµµετείχαν οι εταιρείες
1. ………….

2. ………….

3. ………….

4. ………….

5. ………….κλπ κοκ
Η προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ κατατέθηκε µε αρ πρωτ ………./…..-….-………. και το
περιεχόµενό της (δικαιολογητικά συµµετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονοµικής
προσφοράς) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης.

Τα αποτελέσµατα του παραπάνω διαγωνισµού, κατακυρώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. ……/…..- ….-

…….. απόφαση του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ και ανακοινώθηκαν µε την υπ’ αρ. ……/.…..-. …- ……

ανακοίνωση αυτού, στο όνοµα της εταιρείας «…………………….…….……....», όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο 1ο άρθρο και σε βάρος του προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου Κ.Α.Ε. 1359.01

Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ο οποίος αναλαµβάνει την
υλοποίηση της προµήθειας που του κατακυρώθηκε, µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ
Το είδος προµήθειας, η ποσότητα, το συµβατικό τίµηµα και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται
αυτό, ορίζονται ως κατωτέρω :

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 CA 15-3 12.03.01.02.001 300

2 CA 19-9 12.03.01.03.001 400
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3 CA 125 12.03.01.06.001 400

4 CEA 12.03.01.31.001 400

5 T. PSA 12.03.01.32.001 880

6 F. PSA 12.03.01.33.001 300

7 F.T3 12.04.01.01.001 1.100

8 F.T4 12.04.01.02.001 900

9 T3 12.04.01.05.001 1.100

10 T4 12.04.01.07.001 1.100

11 TSH 12.04.01.11.001 1.500

12 PTH intact 12.06.03.13.001 300

13 HbsAg 15.02.02.01.001 1.800

14

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ
ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15.02.02.02.001 100

15 Anti-HBs 15.02.02.04.001 660

16 Anti-Core- Total 15.02.02.14.001 450

17 Anti-Core –IgM 15.02.02.16.001 200

18 HBeAg 15.02.02.21.001 300

19 Anti-Hbe 15.02.02.24.001 300

20 Anti-HCV 15.02.03.04.001 1.900

21 HIV Multiple Ag/Ab Combi Test 15.03.20.09.001 1.900

22 RUBELLA VIRUS IgG 15.04.01.05.001 100

23 RUBELLA VIRUS IgM 15.04.01.06.001 100

24 CMV IgG 15.04.02.05.001 100

25 CMV IgM 15.04.02.06.001 100

26 TOXOPLASMA IgG 15.05.01.05.001 100

27 TOXOPLASMA IgM 15.05.01.06.001 100

28 Anti-TPO 18.10.03.01.001 600

29 Anti- TG 18.10.03.04.001 600

30 ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι/Τ 12.13.01.07.001 500

31 BNP/proBNP 12.13.01.01.001 200

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Το συνολικό συµβατικό τίµηµα για την παραπάνω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό
των ……………………………………….……………ευρώ (……….…. €) συµπεριλαµβανοµένων
των κρατήσεων για τρίτους (….%), του φόρου εισοδήµατος 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α
(…%).

Η ως άνω τιµή νοείται για παράδοση ( τµηµατικά) του ανωτέρω είδους, µε ευθύνη, µέριµνα και
δαπάνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, στον χώρο του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ για το οποίο προορίζεται, και
περιλαµβάνει την αξία του είδους, τα έξοδα µεταφοράς περιλαµβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις, τον φόρο εισοδήµατος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη ........

/….-….-…….... και την προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παράδοση θα γίνεται περιοδικά στο χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στην

διακήρυξη, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Το Νοσοκοµείο δεν
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υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισµό.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος την µεταφορά στο χώρο του Νοσοκοµείου, µε
βάση την ελληνική νοµοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισµούς, µέσα στο συµβατικό χρόνο
παράδοσης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής
του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ που συγκροτείται µε απόφαση Σ∆ του φορέα.

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ,

µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ, να παρατείνεται
µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί
υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
παράδοσης τα είδη δεν παραλαµβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
µέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής µε την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτηµα του
αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο
συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως
περιέχονται στη διακήρυξη, και οι οποίες είναι απολύτως σύµφωνες µε την τεχνική προσφορά του
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η Πληρωµή της αξίας των υπο προµήθεια ειδών θα γίνει µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
στο όνοµα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, θα βαρύνει δε τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου
Η δαπάνη για την πληρωµή του αναδόχου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι
ακόλουθες :

• Φόρος εισοδήµατος 4% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994,

ΦΕΚ 151Α).

• Κράτηση 0,06% σύµφωνα µε τον Ν.4412/16 (υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή
κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό
τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης. Η κράτηση υπόκειται σε τέλος
χαρτοσήµου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. II.

• Στα τιµολόγια πώλησης – δελτία αποστολής των προµηθευτών, θα γίνεται παρακράτηση δύο
τοις εκατό (2%) επί της αξίας τους, µετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου
παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτων ( σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν.

3580/2007 ).

• Κράτηση υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ύψους 0,06% , η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.

∆ιευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συµβατική αξία θα καταβληθεί από την προµηθεύτρια
στο ∆ηµόσιο Ταµείο σύµφωνα µε τις επί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθµ ….., ποσού ……….€ της

Τράπεζας ………….…. .. – Κατάστηµα …………..…… , το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της
συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει µέχρι την επιστροφή της και θα
αποδοθεί στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας
Σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
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Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση απόρριψης όλων ή µέρους των υπό προµήθεια ειδών, για οποιοδήποτε

λόγο, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται σε άµεση αντικατάστασή τους, επιβαρυνόµενος µε τη
σχετική δαπάνη, πέραν και των τυχών άλλων επιβαρύνσεων που θα υπάρχουν.

Στην περίπτωση απόρριψης, η Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο θα
αναγράφει τους λόγους της απόρριψης και το οποίο θα υποβάλλει στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου για
έγκριση και επιβολή των εις την παρούσα προβλεποµένων κυρώσεων κατά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν αντικαταστήσει το απορριφθέν είδος εντός
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της απόρριψης, το Νοσοκοµείο έχει
το δικαίωµα να τα προµηθευτεί από το ελεύθερο εµπόριο και να καταλογίσει την δαπάνη σε βάρος
του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραδίδει µετά τη λήξη του χρόνου εντός του
οποίου, κατά την παρούσα, έπρεπε να παραδώσει ή έπρεπε να αντικαταστήσει το υπό προµήθεια
είδος, επιβάλλεται σε βάρος του, εκτός των άλλων στην παρούσα επιβαρύνσεων και πρόστιµο που
υπολογίζεται ως εξής:
Ι. Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το µισό του χρόνου εντός του οποίου έπρεπε να παραδώσει,
ποσό ίσο µε το 2,5% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

ΙΙ. Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το µισό του συµβατικού χρόνου παράδοσης, ποσό ίσο µε
το 5% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης -

παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού,

µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως
ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό,

κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προµηθευτή εκπτώτου.

Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, εφόσον
έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον Προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συµβατικού χρόνου. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που
συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη
την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξη συµβατικός χρόνος
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα άνω
χρόνος χωρίς να παραδώσει το είδος.

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατεθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την
διοίκηση του Νοσοκοµείου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Με απόφαση του ∆.Σ. ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα

σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή δεν
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δόθηκε.

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος εφ’ όσον τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του Νοσοκοµείου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Το βάρος της
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αποδείξεως σ’ αυτή την περίπτωση το φέρει ο προµηθευτής. Με την απόφαση κήρυξης του
προµηθευτή εκπτώτου από την σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του
υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος
του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος είδους γίνεται δεκτή.

Στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση επιβάλλονται µε
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής, ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
κατά περίπτωση.

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου
για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε
το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των
συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νόµου
Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης δεν επιτρέπεται µετά τη σύναψή της, εκτός
εξαιρετικών περιπτώσεων. Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση της Σύµβασης πρέπει να προβλέπεται
από συµβατικό όρο, δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο
συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ,

αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία. Η απόφαση της Α.Α.

µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η εν λόγω Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως
προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής
της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή
τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα
υπό το πρίσµα της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
Ελληνικά ∆ικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όλα τα λοιπά θέµατα αναφορικά µε την προµήθεια η οποία πραγµατοποιείται µε την παρούσα
Σύµβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……../…..….. και της απόφασης
κατακύρωσης …../…….... καθώς και τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016, των οποίων ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, σε συνδυασµό προς τους όρους της
διακήρυξης …./……….. και την προσφοράς του.

Η παρούσα Σύµβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους
συµβαλλόµενους σε τρία όµοια πρωτότυπα, εκ των οποίον το Νοσοκοµείο έλαβε δύο αντίγραφα,

ενώ το τρίτο έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.

Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο

φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των

χαρακτηριστικών των προσφερομένων σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
CPV 38434580-5

1 CA 15-3 12.03.01.02.001 ΝΑΙ

2 CA 19-9 12.03.01.03.001
ΝΑΙ

3 CA 125 12.03.01.06.001
ΝΑΙ

4 CEA 12.03.01.31.001
ΝΑΙ

5 T. PSA 12.03.01.32.001 ΝΑΙ

6 F. PSA 12.03.01.33.001 ΝΑΙ

7 F.T3 12.04.01.01.001 ΝΑΙ

8 F.T4 12.04.01.02.001 ΝΑΙ

9 T3 12.04.01.05.001
ΝΑΙ

10 T4 12.04.01.07.001
ΝΑΙ

11 TSH 12.04.01.11.001 ΝΑΙ

12 PTH intact 12.06.03.13.001
ΝΑΙ

13 HbsAg 15.02.02.01.001
ΝΑΙ

14

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ
ΑΝΤΙΓΟΝΟ 15.02.02.02.001

ΝΑΙ

15 Anti-HBs 15.02.02.04.001
ΝΑΙ

16 Anti-Core- Total 15.02.02.14.001
ΝΑΙ

17 Anti-Core –IgM 15.02.02.16.001
ΝΑΙ

18 HBeAg 15.02.02.21.001 ΝΑΙ

19 Anti-Hbe 15.02.02.24.001 ΝΑΙ

20 Anti-HCV 15.02.03.04.001
ΝΑΙ

21 HIV Multiple Ag/Ab Combi Test 15.03.20.09.001
ΝΑΙ

22 RUBELLA VIRUS IgG 15.04.01.05.001
ΝΑΙ

23 RUBELLA VIRUS IgM 15.04.01.06.001

24 CMV IgG 15.04.02.05.001 ΝΑΙ
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25 CMV IgM 15.04.02.06.001 ΝΑΙ

26 TOXOPLASMA IgG 15.05.01.05.001
ΝΑΙ

27 TOXOPLASMA IgM 15.05.01.06.001 ΝΑΙ

28 Anti-TPO 18.10.03.01.001 ΝΑΙ

29 Anti- TG 18.10.03.04.001
ΝΑΙ

30 ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι/Τ 12.13.01.07.001
ΝΑΙ

31 BNP/proBNP 12.13.01.01.001
ΝΑΙ

32

Ο Αυτόματος Ανοσολογικός Αναλυτής

συμμορφώνεται με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται

στο Παράρτημα Α της διακήρυξης.

ΝΑΙ

33

Τα Αντιδραστήρια ιολογικού ελέγχου

συμμορφώνονται με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται

στο Παράρτημα Α της διακήρυξης.

ΝΑΙ

34

Η δυνατότητα συντήρησης και ο

έλεγχος ποιότητας του Αυτόματου

Ανοσολογικού Αναλυτή και των

Αντιδραστηρίων ιολογικού ελέγχου

συμμορφώνονται με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται

στο Παράρτημα Α της διακήρυξης.

ΝΑΙ

35

Τα ανωτέρω περιγραφόμενα είδη

συμμορφώνονται με τις Τεχνικές

Προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται

στο Παράρτημα Α της διακήρυξης.

ΝΑΙ

Ονοματεπώνυμο-υπογραφή/ σφραγίδα στις περιπτώσεις νομικών προσώπων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

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 φορέα 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: [Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου]

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [3202]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [81400]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Λιαράκος Ιωάννης]

- Τηλέφωνο: [2254350129]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithiongnlimnou@gmail.com]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [limnoshospital.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού

CPV): [Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικού

Αναλυτή με Συνοδό Εξοπλισμό (CPV 38434580-5) ]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

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 αρμόδιοιi :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή

ή μεσαία επιχείρησηii;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii 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.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

[….]

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, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε

και υπογράψτε το μέρος V.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό α) [……]
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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

κατάλογοiv:

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 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 βεβαίωση πληρωμής εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται

δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

κοινού με άλλουςv;

[] 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 ή κοινοπραξία (επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:





37

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

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 …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV;

[]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.





40

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

φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

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).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπουxv 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):

[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:

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: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού

(«αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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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

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των

υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

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:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 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 τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτομερείς

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): xxiii

[……][……][……]





44

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 δικαίουxxiv;

[] 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

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

καταστάσειςxxv :

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 περιστάσειςxxvi

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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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 συμφερόντωνxxviii, 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

σύμβασηςxxix;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς

πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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:
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[……]

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. 3310/2005xxxi:

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

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 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 Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος

εγκατάστασήςxxxii; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……]





49

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον 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.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης

είναι ο εξής xxxiii:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……]

2) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη για τον

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται

είναι ο εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές

αναλογίεςxxxiv που ορίζονται στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων

αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxv -και η αντίστοιχη

αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
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κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του

οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvi,

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvii:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται

στην διακήρυξη):

[…...........]
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές

υπηρεσίεςxxxviii, ιδίως τους υπεύθυνους για τον

έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες

για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

5) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών και/ή

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]

6) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την

εκτέλεση της σύμβασης:

[……]
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7) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό

προσωπικό:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

8) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της

σύμβασης:

[……]

9) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

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·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

10) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η

καταλληλότητα των προϊόντων,

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να

προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: 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 περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί

από ανεξάρτητους οργανισμούς που

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα

διασφάλισης ποιότητας,

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας

για 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:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να

προσκομίσει 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:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: 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

αναφέρονταιxxxix, 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

δωρεάνxl.

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 Δήλωσης 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): [……]

i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
ii 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.
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vi 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.”
vii 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.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x 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/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
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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).
xi 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.
xii Όπως 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.
xiii 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 (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv 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 (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.".
xv 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 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix 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)
xx Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xxi 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).
xxii 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
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviiΕφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxix Πρβλ άρθρο 48.
xxx Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxi 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.
xxxiiΌπως 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.
xxxiii Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
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xxxiv Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvΠ.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvi Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxvii Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxviii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II,

ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
xxxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xl 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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