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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας,
Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429
Τηλ.:231038-1080, -1074
Fax: 231038-1666
E-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Φ.460.2/178/16256
Σ.5525
Θεσσαλονίκη,27 Οκτ 20
Συν: -

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις
ΣΧΕΤ.:

α. ν.4412/2016
β. Φ.831.3/240/1216221/Σ.2909/12 ΑΥΓ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 178/2020 (ΕΣΗ∆ΗΣ: 101627)
Ενιαίας πίστωσης Φ.831.3/240/1216221/Σ.2909/12 ΑΥΓ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
Ηλεκτρονικός Aνοικτός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών:
α. ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ)
β. ∆ιαχείριση µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΑΛΕ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ΑΡΧΙΚΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:
Α∆Α ή/και Α∆ΑΜ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

178/2020
90524100-7
«Υπηρεσίες
αποκοµιδής
νοσοκοµειακών αποβλήτων»
Παροχή Υπηρεσιών
GR122 THESSALONIKI
GR122 THESSALONIKI / 56429
Φ.831.3/240/1216221/Σ.2909/12
ΑΥΓ
20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιαγωνισµός
424 ΓΣΝΕ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
424 ΓΣΝΕ/ ∆ΟΥ/ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/
ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,
ΤΚ:56429,
Τηλ: 2310381080, 2310381074, 2310381100,
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fax:2310381666,
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ/∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΓΟΡΩΝ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ή
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΙΑ ν.4412/2016
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016
Α∆ΑΜ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιµής.
ΟΧΙ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ι
157.976,00€, συµπεριλαµβανοµένων
προβλεπόµενων
κρατήσεων
και
αναλογούντος ΦΠΑ, ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

Α/Α Περιγραφή

Μετά
ΦΠΑ

των
του

Άνευ
ΦΠΑ

1
2

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ %
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Α∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
Α∆ΑΜ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΑΑΜ
143.741,00 115.920,16
ΜΕΑ
14.235,00
11.479,84
Σύνολα 157.976,00 127.400,00
14,23068%
24,00%
8,00% επί της καθαρής συµβατικής αξίας
424 ΓΣΝΕ
Ετήσια Σύµβαση
Ελληνική
ΕΥΡΩ
180 Ηµέρες (αρχικός)
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
-

29 Οκτ 20
(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
29 Οκτ 20
(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
29 Οκτ 20
101627
30 Οκτ 20, ηµέρα Παρασκευή, ώρα
07:00πµ.
23 Νοε 20, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 13:00
µµ.
26 Νοε 20, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 13:00
µµ.
27 Νοε 20, ηµέρα Παρασκευή, ώρα
10:00 πµ.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.
Σε εκτέλεση του (β) σχετικού Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, για
τη σύναψη σύµβασης για την Παροχή Υπηρεσιών ∆ιαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ) και µικτών επικίνδυνων
αποβλήτων (ΜΕΑ), συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν
πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ (157.976,00€),
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ, ως εξής:

Α/Α
1
2

Περιγραφή
ΕΑΑΜ
ΜΕΑ

Εκτιµώµενη
Ποσότητα (κιλά)
92.100,00
3.500,00
Σύνολα

Συνολική Εκτιµώµενη
Προϋπολογισθείσα Αξία (€)
Μετά ΦΠΑ
143.741,00
14.235,00
157.976,00

Άνευ ΦΠΑ
115.920,16
11.479,84
127.400,00

2.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε στάθµιση κριτηρίων
αξιολόγησης.
3.
Η υπ’ αριθµ. 178/2020 διακήρυξη, παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες για την ετοιµασία και την υποβολή προσφορών από τους
Οικονοµικούς Φορείς, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα χρησιµοποιηθούν για τη
σύναψη συµβάσεων µε τη ∆ιεύθυνση του 424 ΓΣΝΕ, εφεξής καλούµενη ως
Αναθέτουσα Αρχή.
4.
Οι οικονοµικοί φορείς καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις τους στα
κατάλληλα σηµεία, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση
υποβολής προσφορών και τα αντίστοιχα Παραρτήµατα και δεν επιτρέπεται να
τροποποιήσουν µε οποιονδήποτε τρόπο οτιδήποτε από το περιεχόµενο του
παρόντος κειµένου. Οποιαδήποτε τροποποίηση στο περιεχόµενο της πρόσκλησης
υποβολής προσφορών, µπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της σχετικής
προσφοράς.
5.
Τονίζεται στους οικονοµικούς φορείς ότι τίποτα στο παρόν έγγραφο ή
σε οποιοδήποτε τµήµα του ή σε οποιαδήποτε άλλη προηγούµενη επικοινωνία
µεταξύ τους και της Αναθέτουσας Αρχής, ή εκπροσώπων της και οποιουδήποτε
άλλου προσώπου, δε συνιστά σύµβαση, ή συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας
Αρχής και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ούτε συνιστά σύµβαση η συµφωνία για
τη σύναψη σχετικής ή οποιασδήποτε άλλης σύµβασης.
6.
Κατά την υποβολή των προσφορών τους, οι οικονοµικοί φορείς
πρέπει να σεβαστούν όλες τις οδηγίες, έντυπα, όρους, διατάξεις και προδιαγραφές
που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών,
συµπεριλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων της, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης. Παράλειψη εκ µέρους του
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οικονοµικού φορέα να υποβάλει προσφορά, που να περιέχει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες και την σχετική τεκµηρίωση, πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής της, θα οδηγήσει στην απόρριψη της προσφοράς.
7.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος.
8.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 καθώς και
τα καθοριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.
9.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η
30 Οκτ 20, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 07:00πµ.. Ως καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η 23 Νοε 20, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 13:00 µµ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης..
10.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
α.
Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας
συστήµατος και από τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την
εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι
τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
(1)
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα
TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Κρατικών Προµηθειών.
(2)
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
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Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
(3)
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται
την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ)
αποστέλλοντας :
α/
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη
µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
β/
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή
αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική και σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.
β.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του.
Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο
ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

11.
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού ανά στάδιο και η
υλοποίηση της του συµβατικού αντικειµένου καθορίζονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους Γενικούς της παρούσας διακήρυξης, στις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας, στο σχέδιο της σύµβασης, ως παράρτηµατα «Α» έως «∆» που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, ως εξής:
1.
2.
3.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

12.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, την 27 Νοε
20, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 πµ. από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο
σύστηµα συλλογικό όργανο.
13.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα
πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης
Προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα «Β».
14.
Τυχόν Προδικαστικές Προσφυγές υποβάλλονται µε τη διαδικασία και
στις προθεσµίες των άρθρων 345-379 του ν.4412/2016 και αξιολογούνται από την
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του άρθρου 347 του
ν.4412/2016.
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15.

Απορρίπτονται οι εναλλακτικές προσφορές.

16.
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν εγκαίρως και µέσω της
εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, συµπληρωµατικές πληροφορίες
σχετικές µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό (λ.χ τις τεχνικές προδιαγραφές ή/και
οποιαδήποτε δικαιολογητικά), αυτές παρέχονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα
άρθρα 60 και 67 του ν.4412/2016.
17.
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί
των ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία του
διαγωνισµού καθώς και τυχόν υποµνήµατα – προδικαστικές προσφυγές, θα
αναρτώνται σε ηλεκτρονική µορφή στο δικτυακό τόπο του ΕΣΗ∆ΗΣ, προς
ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων συµµετεχόντων, στο πλαίσιο της διαφάνειας
και ισότιµης, χωρίς διακρίσεις αντιµετώπισης των οικονοµικών φορέων.
18.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.
19.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη διακήρυξη και τα
δικαιώµατα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της διακήρυξης
από τους οικονοµικούς φορείς επιτρέπεται µόνο για τις ανάγκες προετοιµασίας των
προσφορών τους.
20.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου,
ο οποίος εξ’αυτού και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης για
δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην
παρούσα διακήρυξη.
21.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:
α.

22.

Στον ελληνικό τύπο στις εφηµερίδες :
(1) «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
(2) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Η διακήρυξη του διαγωνισµού έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή

(.pdf):
α.
β.
γ.

Στον ιστότοπο του «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Στον ιστότοπο του «ΚΗΜ∆ΗΣ».
www.promitheus.gov.gr,
Στη
διαδικτυακή
πύλη

του

«ΕΣΗ∆ΗΣ».
δ.
(www.army.gr).

Στην επίσηµη ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού

23.
Επιπρόσθετα, η διακήρυξη έχει αποσταλεί για ανάρτηση στους
ακόλουθους φορείς:
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α.
«Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος», προς ενηµέρωση
και ανάρτηση στα συνεργαζόµενα Επιµελητήρια.
β.
«Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών»
γ.
«Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών»
δ.
«Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών»
ε.
«Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης»
στ.
«Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης»
ζ.
«Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης»
24.
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο
βαρύνουν την Υπηρεσία.
25.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές και
επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική
Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισµού στο τηλέφωνο
2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα
2310381074 και 2310382105 Τχης (ΥΚ) Βασιλάκης Βασίλειος. Ο διαγωνισµός
διενεργείται σε χώρο εντός του Τµήµατος Προµηθειών ή σε άλλο χώρο, που
υποδεικνύεται από αυτό.
26.
Η πίστωση δεσµεύτηκε και η πραγµατοποίηση της σχετικής δαπάνης
εγκρίθηκε µε τις υπ΄ αριθµ. Φ.831.3/240/1216221/Σ.2909/12 ΑΥΓ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
Α.Α.Υ.
27.
Το 4ο Γραφείο να προβεί στον ορισµό κατάλληλης Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών.
28.
Χειριστής θέµατος: Υπολοχαγός (Ο) Πατσιαλής Γεώργιος, Γραφείου
∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης
∆ιευθυντής/∆ιοικητής

Ανθστής (ΥΓ) Αγιάνογλου Ιωάννης
Βοηθ./Γραφείο ∆ιακ. ∆ιαγωνισµών
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
Gesdendhs5@army.gr, για ιστοσελίδα Γ.Ε.Σ.
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
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Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ/2ο
424 ΓΣΝΕ/4ο Γραφείο - Γρ. Προµηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι - Υλικά - Ποσότητες
«Β» Γενικοί Όροι
«Γ» Σχέδιο Σύµβασης
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 178/2020

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι
Υπηρεσίες - Υλικά - Ποσότητες

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20REQ007554895
20PROC007556175
2020-10-29
2020-10-29

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20PROC007556175 2020-10-29

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 178/2020
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 178/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)
ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13α
13β
13γ
14
15
16
17
18
19
20
21
22α
22β
23
24
25
26
27
28
29
30

Τίτλος
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
Προσφορά Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων – Κοινοπραξιών
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Περιεχόµενο Προσφορών
(Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τεχνική Προσφορά
Οικονοµική Προσφορά
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Εγγυοδοσία
∆είγµατα
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση Τιµών
Αναλυτική Περιγραφή Κριτηρίων/Συντελεστών Αξιολόγησης Προσφορών
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
Συµπλήρωση - Αποσαφήνιση Προσφορών
Απόρριψη Προσφορών
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
Ματαίωση - Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
Αυξοµείωση Ποσοτήτων
Προδικαστικές Προσφυγές
Κατάρτιση της Σύµβασης
∆ιάρκεια Σύµβασης
Παραλαβή Υλικών ΕΑΑΜ και ΜΕΑ από τον Ανάδοχο
Παράδοση Τυχόν Λοιπών Απαιτούµενων Υλικών προς το 424 ΓΣΝΕ
Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
Ανωτέρα Βία
Εκχωρήσεις
Εµπιστευτικότητα
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
Υπεργολαβική Ανάθεση
Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων
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31
32
33

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων –
∆ικαστική Επίλυση διαφορών
Λοιπές ∆ιατάξεις
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Άρθρο 1ο
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ) και µικτών επικίνδυνων
αποβλήτων (ΜΕΑ), προϋπολογισµού ως εξής:

Α/Α
1
2

Περιγραφή
ΕΑΑΜ
ΜΕΑ

Εκτιµώµενη
Ποσότητα (κιλά)
92.100,00
3.500,00
Σύνολα

Συνολική Εκτιµώµενη
Προϋπολογισθείσα Αξία (€)
Μετά ΦΠΑ
143.741,00
14.235,00
157.976,00

Άνευ ΦΠΑ
115.920,16
11.479,84
127.400,00

2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί βάσει της πλέον συµφέρουσας
από οικονοµικής άποψης προσφοράς µε στάθµιση κριτηρίων αξιολόγησης.
3.
Η
πίστωση
διατέθηκε
και
Φ.831.3/240/1216221/Σ.2909/12 ΑΥΓ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο.

εγκρίθηκε

µε

τη

4. Ο διαγωνισµός θα γίνει για το αντικείµενο που αναφέρεται στο
Παράρτηµα «Α», σύµφωνα µε την προϋπολογισθείσα αξία των υλικών και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας.
5. Τα τυχόν απαιτούµενα υλικά να είναι καινούργια, αµεταχείριστα,
πλήρη, προσφάτου και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να
πληρούν τους όρους των προαναφερθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών.
Άρθρο 2ο
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
30 Οκτ 20, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 07:00πµ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 23 Νοε 20, ηµέρα ∆ευτέρα, ώρα 13:00 µµ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ
26 Νοε 20, ηµέρα Πέµπτη, ώρα 13:00 µµ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
27 Νοε 20, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 πµ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20PROC007556175 2020-10-29
Β-4
Άρθρο 3αο
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής

1.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύµβασης, έχουν, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα
µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α.

κράτος-µέλος της Ένωσης,

β.

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 Ενωση 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.
2.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων και των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς. Ωστόσο η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση,
δύναται να απαιτήσει να περιβληθούν µε συγκεκριµένη νοµική µορφή, στο µέτρο
που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης.
3.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος «Οικονοµικός
Φορέας» αφοράς σε όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 1
κατηγορίες.
Άρθρο 3βο
Προσφορά Ενώσεων Οικονοµικών Φορέων – Κοινοπραξιών
1.
Η ένωση οικονοµικών φορέων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους φορείς που
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
ή της κοινοπραξίας.
2.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
εκτέλεσης προµήθειας ειδών θέµατος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.
3.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί,
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Εάν η
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παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της συµφωνίας, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την
ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας
και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 4ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς, από
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού, για χρονικό διάστηµα εκατόν
ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον παραπάνω,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 97
παρ.1.
3.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, κατά τα οριζόµενα στο
ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 97 παρ.4, για χρονικό διάστηµα µέχρι εκατόν ογδόντα
(180) ηµερολογιακών ηµερών.
Άρθρο 5ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να
καταρτίσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα,
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν.4412/2016.
2.
Οι οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί
µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινής αποκλεισµού, τα
ακόλουθα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf:
α.
Έναν (υπο)φάκελο µε τα «∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά», σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος
παραρτήµατος.
β.
Έναν (υπο)φάκελο µε την «Οικονοµική
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος παραρτήµατος.

Προσφορά»,

3.
∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί
υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή
δικαιολογητικών
του
(υπο)φακέλου
«Οικονοµικής
προσφοράς»
στους
(υπο)φακέλους «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».
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4.
Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και
οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς, λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά», η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνικής προσφοράς» στον (υπο)φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
5.
∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή απαιτείται να προσκοµίζονται επιπρόσθετα από αυτόν
και σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική τους
υποβολή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται λ.χ τα πιστοποιητικά ή οι
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Παραλαµβάνονται δε από την Αναθέτουσα Αρχή µε απόδειξη βέβαιας χρονολογίας.
Η αποστολή τους, επί ποινής απορρίψεως, γίνεται από τους οικονοµικούς φορείς
σε σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Κυρίως Έντυπος Φάκελος», εντός του
οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε
έντυπη µορφή, διαχωρισµένα σε τρεις (3) σφραγισµένους υποφακέλους µε
εξωτερικές ενδείξεις:
α.
«Επιµέρους
έντυπα
δικαιολογητικά
συµµετοχής,
(υπο)φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής προσφοράς»
β.
«Επιµέρους έντυπα Τεχνικής Προσφοράς, (υπο) φακέλου
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής προσφοράς»
γ.
Προσφοράς»,
6.
ευκρινώς:

«Επιµέρους

έντυπα

(υπο)φακέλου

Οικονοµικής

Στο εξωτερικό µέρος κάθε έντυπου φακέλου, πρέπει να αναγράφονται

α. Η ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
β. Ο τίτλος του έντυπου φακέλου - (υπο)φακέλου.
γ. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής «424 ΓΕΝΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».
δ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
ε. Ο αριθµός του διαγωνισµού στο ΕΣΗ∆ΗΣ
στ. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών
ζ Τα στοιχεία του αποστολέα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL, FAX).
η. Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η΄ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
7.
Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το
σύνολο των απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και
στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4250/14. Υποβαλλόµενα µε
την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και
εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους,
εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή
µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του ν.4250/2014. Επισηµαίνεται ότι σε
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υποβληθέντα τέτοια στοιχεία,
Επιτροπή, δειγµατοληπτικός
περίπτωση η ακρίβεια αυτών,
που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.
επιφέρει τις νόµιµες κυρώσεις.

διενεργείται από την αρµόδια για το διαγωνισµό
έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί κατά
ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων
∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία

8.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των
προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστηµα.
9.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε
υπηρεσίες χρονοσήµανσης.
10.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους
φακέλους για το διαγωνισµό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν
υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις
οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο
σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
12.
Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε
έντυπη µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την
καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε
απόρριψη της προσφοράς.
13.
Οι προσφορές και τα στοιχεία αυτών δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα,
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά ή σε απαιτούµενο στοιχείο αυτής οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη,
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη από τov προσφέροντα,
το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή ή σε στοιχεία της διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού.
14.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές
ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
15.
Αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη
συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
16.
Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο
διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

του
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17.
Εναλλακτικές προσφορές για την προµήθεια στο αντικείµενο θέµατος
δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη. Ο
οικονοµικός φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
ένστασης – προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
18.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν
χαρακτηρίζονται εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της (άρθρο 21 του
ν.4412/2016).
19. Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν.4412/2016,
µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα
δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας,
καθώς και να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά µέσα που
αναφέρονται ν.4412/2016, άρθρα 80 και 82, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων
αποκλεισµού.
20. Συνοπτική σχηµατική καταγραφή των σχετικών υποβαλλόµενων
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 του παρόντος
παραρτήµατος, παρουσιάζεται ως εξής:
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΤΑ∆ΙΑ

ΣΤΑ∆ΙΟ
Αξιολόγηση
1
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

ΣΤΑ∆ΙΟ
2

Αξιολόγηση
«ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΦΑΚΕΛΟΙ

ΕΝΤΥΠΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
Έντυπος υποφάκελος
«Επιµέρους έντυπα
δικαιολογητικά
συµµετοχής,
(υπο)φακέλου
∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής – Τεχνικής
προσφοράς»

Ηλεκτρονικός
(υπο)φάκελος
«∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής –
Τεχνικής
προσφοράς»
Κυρίως
έντυπος
φάκελος

Έντυπος υποφάκελος
«Επιµέρους έντυπα
Τεχνικής Προσφοράς,
(υπο)φακέλου
∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής – Τεχνικής
προσφοράς»
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ΣΤΑ∆ΙΟ
3

Αξιολόγηση
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»

Αξιολόγηση
ΣΤΑ∆ΙΟ
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
4
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
ΣΤΑ∆ΙΟ
5

Έντυπος υποφάκελος
«Επιµέρους έντυπα
(υπο)φακέλου
Οικονοµικής
Προσφοράς»

Ηλεκτρονικός
(υπο)φάκελος
«Οικονοµική
Προσφορά»

Ηλεκτρονικός
φάκελος
δικαιολογητικών
κατακύρωσης

Έντυπος φάκελος δικαιολογητικών
κατακύρωσης

Επέλευση έννοµων αποτελεσµάτων Απόφασης Κατακύρωσης - Υπογραφή
Σύµβασης
Άρθρο 6ο
(Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»

Ο (υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά
περιλαµβάνει τα σχετικά δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα άρθρα
7 και 8 του παρόντος παραρτήµατος.
Άρθρο 7ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
1.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής περιλαµβάνονται στον
(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».
2.
τα κάτωθι:

Περιλαµβάνουν σύµφωνα µε το άρθρο 93 παραγρ. β του ν.4412/2016

α.
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσοστού δύο τοις
εκατό (2%) επί της συνολικά προϋπολογισθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση, ήτοι ποσού
Περιγραφή
Α/Α
Υλικού
1
2

ΕΑΑΜ
ΜΕΑ
Σύνολα

Συνολική Εκτιµώµενη
Προϋπολογισθείσα Αξία (€)
Μετά ΦΠΑ

Άνευ ΦΠΑ

143.741,00 115.920,16
14.235,00
11.479,84
157.976,00 127.400,00

Συµµετέχουσες
εταιρείες στο
διαγωνισµό
1.για ΕΑΑΜ
2.για ΜΕΑ

Ποσό
εγγυητικής
επιστολής
συµµετοχής (€)
2.318,00
230,00

σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος παραρτήµατος, Η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
β.
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
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δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, σύµφωνα µε την παραγρ. 4 του άρθρου 79 του
ν.4412/2016. Ως προς το ΤΕΥ∆, επισηµαίνονται τα παρακάτω, ως εξής:
(1)
Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .pdf. Το αρχείο
αυτό αναρτάται στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης
αποτελώντας έγγραφο αυτής και αναπόσπαστο τµήµα της και η τήρηση των
διαλαµβανοµένων σε αυτό είναι υποχρεωτική.
Σηµειώνεται ότι για υποβοήθηση των οικονοµικών φορέων το ανωτέρω ΤΕΥ∆ έχει
αναρτηθεί στο ΕΣΗ∆ΗΣ και σε µορφή .word, ενώ επιπρόσθετα οι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να απευθύνονται και στην Αναθέτουσα Αρχή για την µέσω e-mail
αποστολή του σε αυτούς.
(2)

Ο οικονοµικός φορέας:

(α)
Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το
ΕΣΗ∆ΗΣ, και να το συµπληρώσει.
(β)

Να υπογράψει ψηφιακά το αρχείο .pdf που

δηµιούργησε.
(γ)
Υποβάλλει το αρχείο του ΤΕΥ∆ σε µορφή .pdf
στο φάκελο της προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής σε ηλεκτρονική
µορφή.
(3)
Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν
οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της
ένωσης, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.
(4)
Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας
στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια του διαγωνισµού, πρέπει να κατατίθεται
και για κάθε άλλο οικονοµικό φορέα, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται.
(5)
Στην περίπτωση που ένα οικονοµικός φορέας θα
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας,
πρέπει να κατατίθεται και για κάθε άλλο οικονοµικό φορέα/υπεργολάβο,
ανεξαρτήτως του ποσοστού της σύµβασης που θα αναλάβουν (ακόµα και κάτω του
30% της σύµβασης),χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται.
(6)
Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε
το υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος.
(7)
Στο ΤΕΥ∆, (βάσει του υποδείγµατος της Προσθήκης «1»
του παρόντος Παραρτήµατος) αναγράφεται και δηλώνεται σε όλα τα αντίστοιχα
πεδία, το σύνολο των σχετικών σε αυτά στοιχείων.
(8)

Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογραφεί εναλλακτικά:
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(α) Ή Βάσει του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13 Νοε
2017), από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα:
1/
Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόµιµος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
2/
Θα πρέπει να προσκοµίζεται σχετικό
επίσηµο πρακτικό/ καταστατικό κλπ της εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει η
εξουσιοδότηση του συγκεκριµένου προσώπου ως νόµιµου εκπροσώπου της για
τον διαγωνισµό.
3/
Ο εκπρόσωπος µε την υπογραφή του
βεβαιώνει, ως προκαταρκτική απόδειξη, την µη συνδροµή των βάσει του
ν.4412/2016 και της διακήρυξης λόγων αποκλεισµού, για το σύνολο των υπόχρεων
φυσικών προσώπων που είναι µέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στην εταιρεία και
ιδίως:
α
«Στις
περιπτώσεις
εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), για τους διαχειριστές.
β «Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών
(ΑΕ), για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
γ «Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών,
για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(β) Ή Απευθείας από το σύνολο των παραπάνω
υπόχρεων φυσικών προσώπων:
(9)
Κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής, δύναται να
αιτηθούν την προσκόµιση διευκρινίσεων ως προς το υποβληθέν ΤΕΥ∆, πχ ως
προς την εγκυρότητα των υπογραφών κλπ, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
παρόντος Παραρτήµατος και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
(10) Ως προς την ηµεροµηνία υπογραφής του ΤΕΥ∆:
(α) Υπογραφή του ΤΕΥ∆ σε διάστηµα προγενέστερο
της ηµεροµηνίας ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ –µη
συµπεριλαµβανοµένης- καθιστά το ΤΕΥ∆ µη έγκυρο και οδηγεί την
προσφορά σε απόρριψη.
(β) Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται έως δέκα ηµερολογιακές (10)
µέρες πριν την καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών (µη
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συµπεριλαµβανοµένης αυτής, για τη µέτρηση των δέκα ηµερών) και µέχρι την
καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών (συµπεριλαµβανοµένης αυτής).
(γ) ∆εδοµένου ότι οι οικονοµικοί φορείς δύνανται
υποβάλλουν την προσφορά τους, ήδη από την ίδια µέρα της ανάρτησης
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
(1) Το ΤΕΥ∆ λογίζεται επίσης έγκυρο,
περίπτωση που έχει υπογραφεί την ίδια ηµεροµηνία µε αυτή της ανάρτησης
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

να
της
σε
της

(2) Σε περίπτωση που η διακήρυξη περιλαµβάνει
κατάλληλο (µεγαλύτερο των δέκα ηµερών) χρονικό διάστηµα δηµοσιότητας από
την ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, τότε, για προσφορά που θα υποβληθεί σε έγκυρο
διάστηµα,
(από
την
ανάρτηση
της διακήρυξης
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
συµπεριλαµβανοµένης- και έπειτα) αλλά περισσότερων των δέκα ηµερών προ της
καταληκτικής προθεσµίας υποβολής προσφορών, το ΤΕΥ∆ επίσης λογίζεται
έγκυρο έχοντας υπογραφεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα (από την ηµεροµηνία
ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ -συµπεριλαµβανοµένης- και έπειτα,
ακόµα και περισσότερων των δέκα ηµερών προ της καταληκτικής προθεσµίας
υποβολής προσφορών).
(11)
Επιπρόσθετα, λόγω πολυτυπίας στην νοµική µορφή
των οικονοµικών φορέων και των διαφορετικών προβλεπόµενων κατά νόµο
δικαιολογητικών απόδειξης των προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πληµµέλειες και
επουσιώδεις ελλείψεις κατά την υποβολή του ΤΕΥ∆, δεν συνιστούν εξαρχής λόγο
απόρριψης της προσφοράς του οικονοµικού φορέα. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
παρόντος Παραρτήµατος και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δύναται κατά
περίπτωση να δοθεί προθεσµία στον οικονοµικό φορέα για τη
συµπλήρωση/αποσαφήνιση του ΤΕΥ∆.
(Για την διευκόλυνση των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων, δύνανται οι ίδιοι να
απευθύνονται στο 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, προκειµένου να τους
αποσταλεί µέσω e-mail, το έντυπο του ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή.)
γ.
Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος,
όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. ή Καταστατικό εταιρείας
ή πράξη ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, κατά
περίπτωση, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή του
(συµπεριλαµβανοµένης και της καταληκτικής προθεσµίας υποβολής), από το οποίο
θα προκύπτουν οι υπόχρεοι υπογραφής (άµεσα ή δια του νόµιµου
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου) των νοµιµοποιητικών εγγράφων για την υποβολή
προσφοράς, καθώς και οι έχοντες εξουσία εκπροσώπησης του οικονοµικού φορέα,
για την συµµετοχή του στην εν λόγω διαδικασία σύναψης σύµβασης.
δ.
Πλέον των προαναφεροµένων δικαιολογητικών υποβάλλεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86
(Α΄75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
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«∆εν θα χρησιµοποιήσω σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο, µόνιµο ή
σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει
παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από
την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν∆.1400/73 (ΦΕΚ Α΄114, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει)».
ε. Επισηµαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή, σε οποιοδήποτε
χρονικό σηµείο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του
άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουµένων των αρχών της ίσης
µεταχείρισης και της διαφάνειας, δύναται να ζητά –κατά την κρίση της– να
υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
3.
Στα δικαιολογητικά συµµετοχής, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων
(συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν»), αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
4.
Κατά περίπτωση, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται
σε έντυπη µορφή από τον οικονοµικό φορέα, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος
Παραρτήµατος.
5.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής του ΤΕΥ∆ και των ανωτέρω αναφερόµενων
δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8ο
Τεχνική Προσφορά
1.
Οι
συµµετέχοντες
υποβάλλουν
στο
φάκελο
«ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αφορούν στις
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, που περιγράφονται στο
Παράρτηµα «Α».
2. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή και
τις προδιαγραφές, ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα µε
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο κλπ, αυτά υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στους ειδικούς αυτούς όρους και την τεχνική περιγραφή. Αν δεν ορίζουν αλλιώς,
αυτά υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. ∆ευτερευόντως, υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής τους στην Αγγλική γλώσσα χωρίς µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, µε
την επιφύλαξη ότι αν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οι συµµετέχοντες, επί
ποινής απορρίψεως, έχουν την υποχρέωση εντός ταχθείσας προθεσµίας, να
προσκοµίσουν επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα τα παραπάνω
τεχνικά φυλλάδια, PROSPECTUS, έντυπα, κλπ.
3.
Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών
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στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν»), αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
4.
Η Τεχνική Προσφορά του προσφέροντος υποβάλλεται ηλεκτρονικά
επισυνάπτοντας τα κατάλληλα και ψηφιακά υπογεγραµµένα ηλεκτρονικά αρχεία, σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf. . Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή
υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο,
δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
5.
Κατά περίπτωση, όπου απαιτείται, τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται
σε έντυπη µορφή από τον οικονοµικό φορέα, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών
από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος
Παραρτήµατος.
6.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη
περίπτωση, τα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf αυτών εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα
απλά φωτοαντίγραφα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4250/2014 και της Απόφασης
56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄1924) και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση
τις εν λόγω διατάξεις. Υποβολή τυχόν διευκρινήσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 14 του
παρόντος παραρτήµατος και 102 του ν.4412/2016.
7.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης υποβολής δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφορά, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.

Για τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, διευκρινίζεται ότι:
α.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄ 94) άρθρο 1:

(1)
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆), τα
∆ικαστήρια όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆) που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Σηµειώνεται ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.
(2)
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου,
των ΟΤΑ, των ΝΠ∆∆ και των λοιπών προαναφερθέντων οργανισµών.
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(3)
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
(4)
Η εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων που
αναγράφονται στα φωτοαντίγραφα που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω, γίνεται µε
δειγµατοληπτικό έλεγχο από τις υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους
κατατίθενται. Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόµενο,
εφόσον η πράξη αυτή δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αµέσως.
β.
Συµφώνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου 92 του
ν.4412/2016 (Α’147) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 8β’ του ν.4605/2019
(Α’52), στις περιπτώσεις που µε την αίτηση συµµετοχής ή την προσφορά
υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται δεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια
τους και η οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
9.
Επιπρόσθετα,
παραρτήµατος.

επισηµαίνεται

το

άρθρο

28

του

παρόντος

Άρθρο 9ο
Οικονοµική Προσφορά
1.
Ο (υπο)φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει την
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, ήτοι τα απαιτούµενα
από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία και θα πρέπει να έχει συνταχθεί, επί ποινής
απορρίψεως, σύµφωνα µε τις ακόλουθες προβλέψεις:
α.
Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από
την οικονοµική προσφορά και πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα
ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β.
Οι τιµές που περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά, θα
πρέπει να δίνονται σε ευρώ (€), ενώ θα περιλαµβάνουν το σύνολο των
επιβαρύνσεων (έξοδα φόρτωσης και µεταφοράς, χρηµατοοικονοµικά έξοδα κλπ,
προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, νόµιµες κρατήσεις, έξοδα
εργαστηριακών εξετάσεων και χηµικών αναλύσεων και ελέγχων, καθώς και κάθε
άλλη σχετική δαπάνη).
γ.
Οι προσφερόµενες τιµές θα δίνονται ανά µονάδα
υλικού/συµβατικού αντικειµένου, στη µονάδα µέτρησης (ανά κιλό) που
καταγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές έκαστου υλικού, ως εξής:
(1)
Τιµή µονάδος, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το
ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών ελευθέρων, µε τρόπο και µέχρι και εντός του χώρου
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που θα υποδειχθεί από το 424 ΓΣΝΕ ή τη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας
διενεργείται ο διαγωνισµός.
(2)
Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία).
δ.
Η αναγραφή των τιµών ανά µονάδα προσφερόµενου υλικού/
συµβατικού αντικειµένου, 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.
ε.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα
είδη/συµβατικά αντικείµενα, η τιµή θα δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος χωριστά.
στ.
Προσφορές µε τις οποίες δεν δίδεται η τιµή σε ευρώ (€) ή
καθορίζεται µε αυτές σχέση του ευρώ (€) προς ξέvo νόµισµα, απoρρίπτovται ως
απαράδεκτες
ζ.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
η.
ολόκληρη την
απαράδεκτη.

Εφόσον από την προσφορά δεν δίδεται ενιαία τιµή για
προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως

θ.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Πρέπει να αντιστοιχεί µία τιµή ανά α/α υλικού στην οικονοµική
προσφορά.
ι.

∆εν

επιτρέπονται

και

απορρίπτονται

οι

εναλλακτικές

προσφορές.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών
(ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές), σύµφωνα µε τα άρθρα 88 και 89 του
ν.4412/2016, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και
να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. Για το σκοπό αυτό
δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της οικονοµικής
προσφοράς.
Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα
απορρίπτεται.
3. Εφόσον τα υλικά/υπηρεσίες είναι καταχωρηµένα στο Αρχείο
Παρατηρητηρίου Ανωτάτων Αποδεκτών Τιµών (ΑΠΑΑΤ) της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προµηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), για κάθε υλικό θα καταγράφεται σε ξεχωριστή
στήλη ο κωδικός και η τρέχουσα ισχύουσα τιµή του ΑΠΑΑΤ της ΕΚΑΠΥ. Σε
περίπτωση µη ύπαρξης αντιστοιχίας µε το ΑΠΑΑΤ της ΕΚΑΠΥ, η σχετική στήλη θα
φέρει την ένδειξη «∆.Υ.» ή αντίστοιχο και θα υποβάλλεται ενηµερωµένη Υπεύθυνη
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∆ήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπου και θα δηλώνεται αυτό
σχετικά για τους συγκεκριµένους α/α υλικών/υπηρεσιών.
4.
Προσφερόµενες τιµές που υπερβαίνουν τις τιµές του ΑΠΑΑΤ της
ΕΚΑΠΥ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
(Μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών της ΕΚΑΠΥ, το ΑΠΑΑΤ
αντιπροσωπεύεται από το υφιστάµενο Παρατηρητήριο Τιµών της Επιτροπής
Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) ).
5.
Οι τιµές των προσφορών δεν µπορούν να µεταβάλλονται κατά τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν ζητηθεί παράταση της διάρκειας της
προσφοράς, οι οικονοµικοί φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή
να τροποποιήσουν τους αρχικούς. Ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται για το
αµετάβλητο της προσφοράς του για οποιοδήποτε λόγο και την ακρίβεια των
υπολογισµών του, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την οικονοµική του
προσφορά.
6.
στοιχεία:

Επιπρόσθετα, στην οικονοµική προσφορά να φαίνονται ευκρινώς τα
α.
β.
γ.
δ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆ΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

7.
Η Οικονοµική Προσφορά του προσφέροντος υποβάλλεται
ηλεκτρονικά επισυνάπτοντας τα κατάλληλα και ψηφιακά υπογεγραµµένα
ηλεκτρονικά αρχεία, σε µορφή αρχείου τύπου .pdf. . Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες
δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
8.
Τα έγγραφα της Οικονοµικής Προσφοράς, είναι τα µόνα στα οποία
επιτρέπεται να καταγράφονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
9.

Επισηµαίνεται ότι:
α.

Οι οικονοµικοί φορείς:

(1) Υποβάλλουν ηλεκτρονικά την «αναλυτική κατάσταση της
οικονοµικής τους προσφοράς». Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς δηµιουργούν
και υποβάλλουν το αντίστοιχο έγγραφο τους, συµπεριλαµβάνοντας τα ζητούµενα
από τις παραπάνω παραγράφους στοιχεία, ιδίως ενδεικτικά από τις παραγράφους
1 και 3 του παρόντος άρθρου.
(2) Συµπληρώνουν τα αντίστοιχα απαιτούµενα
οικονοµικής προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ.

πεδία
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(3) Υποβάλουν τα σχετικά συνηµµένα ηλεκτρονικά (και
έντυπα) έγγραφα της οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο
και τις λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης.
β.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ασυµφωνίας µεταξύ των
συµπληρωµένων πεδίων προσφερόµενων τιµών στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και
των καταγεγραµµένων τιµών στην «αναλυτική κατάσταση της οικονοµικής τους
προσφοράς»:
(1)

Υπερισχύει η καταγεγραµµένη τιµή στην πλατφόρµα του

ΕΣΗ∆ΗΣ.
(2)
Στα πλαίσια του άρθρου 14 του παρόντος παραρτήµατος,
ο οικονοµικός φορέας καλείται να υποβάλλει εκ νέου την «αναλυτική κατάσταση της
οικονοµικής του προσφοράς», διορθώνοντας τις τιµές/στοιχεία µόνο στους α/α
υλικών που παρατηρείται απόκλιση από τα υποβαλλόµενα στο ΕΣΗ∆ΗΣ,
προκειµένου να συµφωνούν µε το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(3)
Έγγραφη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι για τους
συγκεκριµένους α/α υλικών η δηλωθείσα τιµή στο ΕΣΗ∆ΗΣ είναι λανθασµένη,
οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς µόνο για τους συγκεκριµένους α/α υλικών.
10. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά»,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 10ο
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 103
του Ν.4412/2016, ο οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση
που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος,
σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται κατωτέρω. Οι φάκελοι
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
εµπεριέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 80 και 82 του ν.4412/2016,
από τα οποία αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων
73 και 74 του ν.4412/2016 και η πλήρωση των, κατά περίπτωση ζητούµενων από
τη διακήρυξη κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77
του ν.4412/2016. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον
προσφέροντα, και σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους. Ο έντυπος φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης
υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 5 του παρόντος παραρτήµατος.
Αναλυτικά:
α.
Απόσπασµα σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου,
σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 (Α΄ 147), άρθρο 80 παρ.2 περίπτωση α΄, έκδοσης
έως τρείς (3) µήνες πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός
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φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
(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)
∆ωροδοκία, 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 (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 την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ 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 (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α· 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 (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία
ή συνέργεια 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 (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α` 166),
στ) 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 (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α` 215).
(α)
Η µη συνδροµή των ανωτέρω λόγων
αποκλεισµού του ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 73 παρ.1, ελέγχεται και συνεπώς
προσκοµίζεται το ως άνω δικαιολογητικό, από τους κάτωθι:
1/
Εάν ο οικονοµικός φορέας είναι φυσικό
πρόσωπο, από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
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2/
Εάν ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό
πρόσωπο, από το σύνολο των υπόχρεων φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ήτοι, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 73 παρ.1 του ν.4412/2016 (Α΄ 147):
α/
Από
τους
διαχειριστές,
στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ).
β/
Από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στις περιπτώσεις
ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ).
γ/
Από
Συµβουλίου, στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών.

τα

µέλη

του

∆ιοικητικού

β.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια, κατά
περίπτωση, αρχή του οικείου κράτους-µέλους ή χώρας, σύµφωνα µε το ν.
4412/2016 (Α΄ 147), άρθρο 80 παρ.2 περίπτωση β΄, από το οποίο να προκύπτει ότι
οι ο οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία.
(1)
Ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης σε περίπτωση που ο
οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα) υποβάλλεται, από τον οικονοµικό φορέα Αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενηµερότητας, που εκδίδεται από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς.
Επιπρόσθετα, συµφωνα µε την εγκύκλιο Αριθµ. Πρωτ.:
∆ΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15-11-17/Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / ΕΦΚΑ επισηµαίνεται ότι, εφόσον υπήρχε έως την
31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε
άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ),
τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται σχετικά από την εταιρεία και θα προσκοµίζεται η
αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδεται από την αρµόδια
υπηρεσία, του εντασσόµενου στον ΕΦΚΑ φορέα.
∆ιαφορετικά, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα
προσκοµίζεται από την εταιρεία Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι
«∆εν υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ
(ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».
(2)
Ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις υποβάλλεται,
από τον οικονοµικό φορέα, αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, εκδιδόµενο
από τον αρµόδιο φορέα, για κάθε νόµιµη χρήση (ή για είσπραξη χρηµάτων από
Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης). Σε περίπτωση που αφορά νοµικό πρόσωπο η ως
άνω υποχρέωση ελέγχεται για το ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι ατοµικώς για
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Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παρ.1 του ν.4412/2016 (Α΄
147), το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως
ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80 και κατά την
σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παρ.3
του άρθρου 105 του ν.4412/2016. Ως εκ τούτου η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά
στην καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης), πρέπει να
αποδεικνύεται και κατά το διάστηµα υποβολής των προσφορών, ήτοι τα
πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που υποβάλλονται ως
δικαιολογητικά για την κατακύρωση, του παρόντος άρθρου της διακήρυξης, πρέπει
να καταλαµβάνονται σε ισχύ και για το χρονικό διάστηµα υποβολής προσφορών
που ορίζει η διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία αυτής.
δ.
Πιστοποιητικό, από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σύµφωνα µε το ν.
4412/2016 (Α΄ 147), άρθρο 80 παρ.2 περίπτωση γ΄, όπως συµπληρώθηκε µε το
άρθρο 39 παρ.2 του ν.4488/2017 (Α΄ 137) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 43
παρ.7α του ν.4605/2019 (Α΄ 52), από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς. Το εν λόγω πιστοποιητικό λογίζεται έγκυρο εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρείς (3) µήνες πριν από την υποβολή του.
(1)
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την παρ.17 του άρθρου
376 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως προστέθηκε µε το ν.4605/2019 (Α΄ 52) άρθρο
43 παρ.46 περίπτωση α, µέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ` της παραγράφου 2 του
άρθρου 80 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του
ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.
(2)
Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση αδυναµίας
έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν υποχρεωτικά, επί ποινής απόρριψης, Υπεύθυνη ∆ήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία δηλώνεται η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού του ν.4412/2016 αρ.73 παρ. 2 περίπτωση γ΄, σε βάρος τους και
ειδικότερα ότι: «∆εν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, µε τελεσίδικη απόφαση, µέσα
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση
2063/∆1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.»
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ε.
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 (Α΄ 147), άρθρο 75 παρ.2,
έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν από την υποβολή του, µε το
οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή των οικονοµικών φορέων σ’ αυτό καθώς
και το επάγγελµά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
2.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται να προσκοµισθεί
µέσα στο φάκελο των «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Η Αναθέτουσα
Αρχή όµως θα ζητήσει από τον Ανάδοχο, κατά το στάδιο της υπογραφής της
σύµβασης, επί ποινής απόρριψης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα
µε το άρθρο 11 του παρόντος Παραρτήµατος και τον ν.4412/2016, άρθρο 72,
παρ.1β.
3.
Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα
παραγράφων 1α, 1β, 1γ του παρόντος άρθρου, επισηµαίνονται τα κάτωθι:

των

α.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις
περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου
4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
β.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή
τα πιστοποιητικά της ανωτέρω παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α` και
β` της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 73
του ν.4412/2016 (Α΄ 147).
4.
Για τα δικαιολογητικά δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα του
παρόντος άρθρου, διευκρινίζεται ότι:
α.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄ 94) άρθρο 1:

(1)
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων
εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ΝΠ∆∆), τα
∆ικαστήρια όλων των βαθµών, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆) που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που προβλέπονται στις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις
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επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Σηµειώνεται ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.
(2)
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου,
των ΟΤΑ, των ΝΠ∆∆ και των λοιπών προαναφερθέντων οργανισµών.
(3)
Γίνονται
υποχρεωτικά
αποδεκτά
ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
(4)
Η εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων που
αναγράφονται στα φωτοαντίγραφα που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω, γίνεται µε
δειγµατοληπτικό έλεγχο από τις υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους
κατατίθενται. Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα
φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόµενο,
εφόσον η πράξη αυτή δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η
διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα
φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αµέσως.
β.
Σύµφωνα µε την παρ.13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 (Α΄
147), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ.7αε του ν.4605/2019 (Α΄ 52), ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά
και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
γ.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά πρωτότυπα ή νοµίµως
επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από
τους διαγωνιζόµενους.
5.
Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
6.
Eπισηµαίνεται ότι, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης προµηθειών, η χρονική
προθεσµία των δέκα (10) ηµερών, που τίθεται στον προσωρινό ανάδοχο του
αντικειµένου της σύµβασης, προκειµένου να υποβάλλει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, δεν δύναται να παραταθεί, κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του
ν.4412/2016 (Α΄ 147). Ως εκ τούτου οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στον
παρόντα διαγωνισµό, να µεριµνήσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση των
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου της διακήρυξης, ώστε σε περίπτωση
ανάδειξής τους ως προσωρινοί ανάδοχοι, να είναι σε θέση να τα προσκοµίσουν
εµπρόθεσµα, προκειµένου να γίνει η κατακύρωση.
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Άρθρο 11ο
Εγγυοδοσία

1.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδοντα σύµφωνα µε την Προσθήκη «2», του
Παραρτήµατος «Α», (Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής) από πιστωτικά ή
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α`13), που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονοµικό φορέα. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη µετάφραση.
2.
Οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 άρθρο 72 παρ. 4:
α.
Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β.
Τον εκδότη.
γ.
Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται.
δ.
Τον αριθµό της εγγύησης.
ε.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
στ.
Την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
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, τα ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου
η.
Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 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.
ια.
Τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
3.
Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών,
οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
4.

Το ποσό των εγγυητικών επιστολών θα δίνεται σε ευρώ (€).

5.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής:
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α.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ.2α του παρόντος
Παραρτήµατος.
β.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ηµέρες µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν την λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν την λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Εγγυητική
επιστολή µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
γ.

Η

εγγυητική

επιστολή

συµµετοχής

επιστρέφεται

κατά

περίπτωση:
(1) Στον Ανάδοχο, µε την προσκόµιση της Εγγυητικής
Eπιστολής Kαλής Eκτέλεσης της Σύµβασης.
(2) Στους λοιπούς προσφέροντες µετά από:
(α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης.
(β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων
βοηθηµάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας, ή την έκδοση απόφασης επ΄
αυτών
(γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 και 36 του Ν. 4129/2013 (Α΄ 52)
(Α΄52), εφόσον απαιτείται.
δ.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων
αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν 4412/2016,
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
ε.
Η µη ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΣΗ∆ΗΣ της πρωτότυπης
µορφής της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, οδηγεί την προσφορά σε απόρριψη,
ανεξάρτητα της ηλεκτρονικής υποβολής ή µη του ακριβούς αντιγράφου αυτής.
6.

Εγγυητική Eπιστολή Kαλής Eκτέλεσης της Σύµβασης:

α.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος vα καταθέσει κατά την
υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τον ν.4412/2016, άρθρο 72, παρ.1β,
Εγγυητική Eπιστολή Kαλής Eκτέλεσης της Σύµβασης που θα καλύπτει ποσοστό ίσο
µε πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συµβατικής εκτός ΦΠΑ αξίας, που
κατακυρώθηκε σ’ αυτόν.
β.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο
132 του ν.4412/2016 και το άρθρο 20 του παρόντος Παραρτήµατος, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
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γ.

Η Εγγυητική Eπιστολή Kαλής Eκτέλεσης της Σύµβασης:

(1)
Καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι
του Αναδόχου.
(2)
Καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
(3)
Επιστρέφεται στο σύνολό της, στον αντισυµβαλλόµενο
ανάδοχο, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του
αντικειµένου της σύµβασης και µετά από σχετικό αίτηµά του, αφού προηγουµένως
διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν
από την συναφθείσα σύµβαση. Η εν λόγω εγγύηση αντικαθίσταται µε την Εγγυητική
Eπιστολή Καλής Λειτουργίας, ως κάτωθι.
7.

Εγγυητική Eπιστολή Kαλής Λειτουργίας:

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, µετά την
αποδέσµευση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης,
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 72 του
ν.4412/2016 (Α΄ 147), που θα καλύπτει ποσοστό ίσο µε πέντε τοις εκατό (5%) επί
της συνολικής συµβατικής εκτός ΦΠΑ αξίας, που κατακυρώθηκε σ’ αυτόν, για την
αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την
προβλεπόµενη περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ζητούµενη από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές της διακήρυξης, κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας µετά
την παρέλευση της οποίας, αποδεσµεύεται και επιστρέφεται στον Ανάδοχο.
8.
Οι έντυπες εγγυητικές επιστολές (κατά περίπτωση συµµετοχής ή/και
καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας) προσκοµίζονται ταυτόχρονα σε πρωτότυπη
µορφή και σε επίσηµο ακριβές αντίγραφο.
α.
Η εκ παραδροµής µη υποβολή ακριβούς αντιγράφου της
εγγυητικής επιστολής, έχοντας όµως υποβάλλει την εγγυητική επιστολή σε
πρωτότυπη µορφή, δεν οδηγεί την προσφορά σε απόρριψη, αλλά δίνεται στον
οικονοµικό φορέα η δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής του ακριβούς
αντιγράφου της εγγυητικής επιστολής.
β.
Η µη υποβολή της έντυπης πρωτότυπης µορφής της εγγυητικής
επιστολής οδηγεί την προσφορά σε απόρριψη, ανεξάρτητα της προσκόµισης ή µη
του ακριβούς αντιγράφου αυτής.
ΑΡΘΡΟ 12ο
∆είγµατα
1. ∆είγµατα υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, είτε
για το σύνολο των υλικών είτε για µεµονωµένα υλικά, µόνο σε περίπτωση που
αυτά απαιτούνται από τους ειδικούς όρους και κυρίως από το παράρτηµα
«Α» της διακήρυξης, το οποίο αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των
υλικών, όπου και αναλυτικά καταγράφεται η σχετική απαίτηση ή µη,
προσκόµισης δειγµάτων συνολικά ή ανά υλικό, προκειµένου αυτά να
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αξιολογηθούν από την αρµόδια Επιτροπή, µε πρακτική δοκιµασία κλπ, κατά το
στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
2. Η αξία των δειγµάτων - αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις
επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν επιστρέφεται.
3. Εφόσον από τους ειδικούς όρους - ειδικές απαιτήσεις - τεχνική
περιγραφή της διακήρυξης, προβλέπονται πέραν την πρακτικής δοκιµασίας και
εργαστηριακοί έλεγχοι, το κόστος αυτών βαρύνει τον προµηθευτή.
4. Τα δείγµατα αποστέλλονται σε σφραγισµένη συσκευασία, η οποία
αποκολουθεί τον κυρίως φάκελο του διαγωνισµού και φέρει τις ίδιες ενδείξεις µε
αυτόν και την ένδειξη «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
5. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο
συµµετέχων στο διαγωνισµό προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο
εγγράφως επί της συσκευασίας του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας
συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους. Αν το κρίνει αναγκαίο δε, να
ενηµερώσει τηλεφωνικά το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προ της αποστολής τους.
6. Η αποστολή των δειγµάτων γίνεται εις απλούν, εκτός αν ορίζεται από
την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η εις διπλούν αποστολή τους (δείγµααντίδειγµα).
7. Ακόµα και αν δεν ορίζεται από τους ειδικούς όρους - ειδικές απαιτήσεις τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η υποβολή δειγµάτων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας
του διαγωνισµού, έχει δικαίωµα να αιτείται από τους συµµετέχοντες, επί ποινής
απορρίψεως, την προσκόµιση δειγµάτων για την αξιολόγηση των υλικών, την
πρακτική δοκιµασία τους και τον έλεγχο της πληρότητας και συµµόρφωσης τους µε
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
8. Επιστροφή των δειγµάτων στους συµµετέχοντες και λοιπά σχετικά
θέµατα, όπως καθορίζονται στο Ν.4412/2016, άρθρο 214.
Άρθρο 13α
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των Προσφορών – Ανακοίνωση Τιµών
1.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού – (Ε∆∆) η οποία τότε
συµπίπτει µε την Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών -(ΕΑΤΠ),
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του N. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια :
α. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά την 27 Νοε 20, ηµέρα Παρασκευή, ώρα 10:00
πµ.
β.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική
Προσφορά», κατά την καθορισθείσα από το 424 ΓΣΝΕ ηµεροµηνία και ώρα.
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2.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 13γ του παρόντος παραρτήµατος, κάθε
προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς,
που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
3.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς
να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής
προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του N. 4412/2016.
Άρθρο 13β
Αναλυτική Περιγραφή Κριτηρίων/Συντελεστών Αξιολόγησης Προσφορών
1.
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης
προσφοράς, µε βάση τα σταθµισµένα κριτήρια αξιολόγησης, αξιολογούνται µόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και ως
τεχνικά αποδεκτές, κατά τη διαδικασία που καταγράφεται στο άρθρο 13γ του
παρόντος παραρτήµατος.
2.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται χωριστά για τις δύο κατηγορίες
υλικών (ΕΑΑΜ και ΜΕΑ).
3.
Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προκρινόµενων σε αυτό το στάδιο
προσφορών (i), γίνεται σύµφωνα µε το Λόγο (Λi), της Συγκριτικής Τιµής (ΣΤi) της
προσφοράς, προς τη Βαθµολογία (Ui) της, δηλαδή [Λi = (ΣΤi / Ui)], όπου:
α.
Βαθµολογία της προσφοράς (Ui),
είναι η
τιµή
που
υπολογίζεται από την επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων, λαµβάνοντας υπόψιν
τον τύπο [ Ui = (σ1* Κ1) + (σ2* Κ2) + (σ3* Κ3) ], όπου:
(1) σ1, σ2 και σ3, είναι οι συντελεστές βαρύτητας των
κριτηρίων αξιολόγησης, µε σ1 + σ2 + σ3 =1
(2)

Κ1, Κ2 και Κ3, είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και ορίζονται

ως εξής:
Συντελεστής
βαρύτητας
Κριτήρια αξιολόγησης
Α/Α
(Κ1, Κ2 και Κ3)
(σ1, σ2 και σ3)
Συµφωνία της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές
Κ1
σ1=0,850
– ειδικούς όρους της ∆ιακήρυξης
Εµπειρία πέντε (5) ετών και άνω στο αντικείµενο του
Κ2
σ2=0,075
διαγωνισµού.
Εµπειρία και αντίστοιχα προσόντα και οργάνωση, από
εκτελεσθείσες
συµβάσεις
στο
αντικείµενο
του
Κ3
σ3=0,075
διαγωνισµού, µε τρία (3) και άνω διαφορετικά
Νοσοκοµεία, δυναµικότητας τριακοσίων (300) και άνω
κλινών σε λειτουργία.
Σύνολο
1,00
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(3)
(σ1* Κ1), (σ2* Κ2) και (σ3* Κ3), είναι οι επιµέρους
βαθµολογίες των κριτηρίων.
(4)
Τα µέγιστα µόρια κάθε κριτηρίου (Κ1, Κ2, Κ3)
αξιολόγησης για τις συµµετέχουσες εταιρείες, είναι 100 για τις περιπτώσεις που
ικανοποιούνται ακριβώς οι σχετικοί ζητούµενοι τεχνικοί όροι, ενώ η αντίστοιχη
µέγιστη επιµέρους βαθµολογία κάθε κριτηρίου είναι:
(α) Μέγιστη επιµέρους βαθµολογία (σ1* Κ1)=0,850*100=85,0.
(β) Μέγιστη επιµέρους βαθµολογία (σ2* Κ2)=0,075*100= 7,5.
(γ) Μέγιστη επιµέρους βαθµολογία (σ3* Κ3)=0,075*100= 7,5.
(5) Ως προς τα µόρια που λαµβάνουν οι εταιρείες για καθένα
από τα επιµέρους κριτήρια αξιολόγησης, επισηµαίνονται τα παρακάτω:
(α) Για το κριτήριο Κ1 (Συµφωνία της προσφοράς µε τις
τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους της ∆ιακήρυξης):
1/ Οι εταιρείες λαµβάνουν Κ1=100 µόρια και
αντίστοιχα επιµέρους βαθµολογία (σ1* Κ1)=0,850*100=85, στην περίπτωση που
ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές και στους ειδικούς όρους της
διακήρυξης, όπως αυτές καταγράφονται στο Παράρτηµα «Α» και στο άρθρο 8 του
παραρτήµατος «Β».
2/ Η µη επακριβώς ικανοποίηση των παραπάνω
τεχνικών προδιαγραφών και ειδικών όρων (για το Κ1), δεν οδηγεί σε αναλογικά
µικρότερα µόρια, αλλά στην απόρριψη της προσφοράς κατά το προγενέστερρ
στάδιο του διαγωνισµού (της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών), καθόσον η
τήρηση τους τίθεται επί ποινής απόρριψης.
3/ Η υπερκάλυψη των παραπάνω τεχνικών
προδιαγραφών και ειδικών όρων, δεν οδηγεί σε λήψη πρόσθετων µορίων.
(β) Για το κριτήριο Κ2 (Εµπειρία πέντε (5) ετών και άνω
στο αντικείµενο του διαγωνισµού):
1/ Η σχετική απαίτηση αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση κατάλληλων Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης Συµβάσεων (χρονικού
διαστήµατος το µέγιστο µέχρι και την προηγούµενη µέρα της διενέργειας του
τρέχοντος διαγωνισµού), οι οποίες πρέπει να προσκοµισθούν από τους
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παραρτήµατος «Α».
2/ Οι εταιρείες λαµβάνουν Κ2=100 µόρια και
αντίστοιχα επιµέρους βαθµολογία (σ2* Κ2)=0,075*100=7,5 στην περίπτωση που
παρουσιάζουν εµπειρία πέντε (5) ετών στο αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.
3/ Η παρουσίαση εµπειρίας µικρότερης των πέντε
ετών, οδηγεί σε αναλογικά µικρότερα µόρια, σύµφωνα µε τον τύπο:
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Κ2 =

100

Έτη Εµπειρίας
5 έτη

*

ή

Κ2 = 100 *

Μέρες Εµπειρίας
1.825 µέρες

4/ Η υπερκάλυψη της ζητούµενης εµπειρίας των πέντε
ετών, δεν οδηγεί στη λήψη πρόσθετων µορίων.
(γ) Για το κριτήριο Κ3 (Εµπειρία και αντίστοιχα προσόντα
και οργάνωση, από εκτελεσθείσες συµβάσεις στο αντικείµενο του διαγωνισµού, µε
τρία (3) διαφορετικά Νοσοκοµεία, δυναµικότητας 300 και άνω κλινών σε
λειτουργία):
1/ Η σχετική απαίτηση αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση κατάλληλων Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης Συµβάσεων, (χρονικού
διαστήµατος το µέγιστο µέχρι και την προηγούµενη µέρα της διενέργειας του
τρέχοντος διαγωνισµού) οι οποίες πρέπει να προσκοµισθούν από τους
συµµετέχοντες, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παραρτήµατος «Α».
2/ Η λειτουργία κλινών 300 και άνω, είναι
προαπαιτούµενο για τη λήψη των µορίων αυτού του κριτηρίου. Παρουσίαση
συµβάσεων µε Νοσοκοµεία µεγέθους κλινών σε λειτουργία λιγότερων των 300, δεν
δίνει µόρια (µηδέν µόρια) σε αυτό το κριτήριο.
3/ Οι εταιρείες λαµβάνουν Κ3=100 µόρια και
αντίστοιχα επιµέρους βαθµολογία (σ3* Κ3) = 0,075*100 = 7,5, στην περίπτωση
που παρουσιάσουν συµβάσεις µε τρία (3) Νοσοκοµεία, µεγέθους 300 κλινών και
άνω σε λειτουργία .
4/ Η παρουσίαση συµβάσεων µε λιγότερα των τριών
διαφορετικών Νοσοκοµείων (προαπαιτούµενου 300 κλινών και άνω σε λειτουργία),
οδηγεί σε αναλογικά µικρότερα µόρια, σύµφωνα µε τον τύπο:

Κ3

=

100

*

Πλήθος ∆ιαφορετικών Νοσοκοµείων
3

4/ Η υπερκάλυψη του
νοσοκοµείων, δεν οδηγεί στη λήψη πρόσθετων µορίων.

πλήθους

των

τριών

5/ Συνοψίζοντας συµπερασµατικά, στο κριτήριο
αυτό δύναται να ληφθούν [Κ3 = 0 ή =33,33¯ ή =66,66¯ ή =100 µόρια] και
αντίστοιχα επιµέρους βαθµολογία [(σ3*Κ3) = (0,075*Κ3) = 0 ή =2,5 ή =5,0 ή =7,5],
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για αντίστοιχο πλήθος διαφορετικών Νοσοκοµείων µε τα οποία έχουν εκτελεστεί
συµβάσεις (προαπαιτούµενης δυναµικότητας 300 κλινών και άνω σε λειτουργία) 0
ή 1 ή 2 ή 3 αντίστοιχα.
β.
Η συνολική βαθµολογία (Ui), δύναται, βάσει του τύπου
[Ui=(σ1*Κ1) + (σ2* Κ2) + (σ3* Κ3) ], να λάβει µέγιστη τιµή ίση µε 100.
γ.
Η Συγκριτική Τιµή (ΣΤi) της προσφοράς, είναι η τιµή της
προσφοράς της κάθε εταιρείας (ανά υλικό) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (Pi), προς
το προϋπολογισµένο αρχικό κόστος (ανά υλικό) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
(Pπ/υ), δηλαδή [ΣΤi=(Pi/ Pπ/υ)] και συγκεκριµένα:
(1)
(2)

Για τα ΕΑΑΜ έχουµε ΣΤi=(Pi/ Pπ/υ) = Pi/ 143.741,00.
Για τα ΜΕΑ έχουµε ΣΤi=(Pi/ Pπ/υ) = Pi/14.235,00.

δ.
Για κάθε ένα από τα δύο υλικά ξεχωριστά, επικρατέστερη
είναι η προσφορά η οποία εµφανίζει τον µικρότερο Λόγο (Λi) (βάσει του τύπου
[Λi = (ΣΤi / Ui)], οπότε και η αντίστοιχη εταιρεία ορίζεται ως ανάδοχος στο
αντίστοιχο υλικό.
4.
Συνοψίζοντας, η αξιολόγηση για κάθε εταιρεία και για καθένα από τα
δύο υλικά, καταγράφεται σχηµατικά ως εξής:
Α/Α
Περιγραφή Βήµατος Αξιολόγησης
Βήµατος
Αξιολόγησης
1
Υπολογισµός των µορίων των Κριτηρίων Κ1, Κ2 και Κ3.
2
Στάθµιση των κριτηρίων (Κ1, Κ2 και Κ3), µε τους αντίστοιχους
συντελεστές βαρύτητας (σ1, σ2 και σ3) και υπολογισµός βαθµολογίας
των τριών επιµέρους κριτηρίων (Κ1*σ1), (Κ2*σ2) και (Κ3*σ3)
3
Υπολογισµός Συνολικής Βαθµολογίας [ Ui = (σ1* Κ1) + (σ2* Κ2) +
(σ3* Κ3) ]
4
Υπολογισµός Συγκριτικής Τιµής προσφοράς [ΣΤi=(Pi/ Pπ/υ)]
5
Υπολογισµός Λόγου προσφοράς [Λi = (ΣΤi / Ui)]
Άρθρο 13γ
∆ιαδικασία Αξιολόγησης Πρoσφoρώv
1.
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των
προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
α.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) καταχωρεί
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη της επιτροπής.

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20PROC007556175 2020-10-29
Β-32

β.
Στη συνέχεια η Ε∆∆ προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τα σχετικώς
προβλεπόµενα στον ν.4412/2016 καθώς και τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν
πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή των τεχνικών προσφορών, µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που
ορίζονται στους ειδικούς όρους - τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος «Α»
της διακήρυξης.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών
προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το
ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην
αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών.
γ.
Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια του τµήµατος Προµηθειών
του 424 ΓΣΝΕ, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 19 του Παραρτήµατος «Β΄» της παρούσας.
δ.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων
που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
ε.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆) προβαίνει
στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται αρµοδίως από το ως άνω όργανο, στην
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
2.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το
αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.
3.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
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4.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε
την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα
όλων των ανωτέρω σταδίων
(«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες µέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ στους
προσφέροντες µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών/εισηγήσεις της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 19 του Παραρτήµατος «Β΄» της παρούσας.
5.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ
αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία
επικυρώνονται
τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων, ήτοι ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς.
Άρθρο 14ο
Συµπλήρωση - Αποσαφήνιση Προσφορών
1.
Οι αρµόδιες επιτροπές του διαγωνισµού και η Αναθέτουσα Αρχή κατά
την κρίση τους, δύνανται να καλούν τους προσφέροντες, σύµφωνα µε το άρθρο
102 του ν.4412/2016 να παρέχουν διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλλει.
2.
Οι σχετικές διευκρινίσεις αφορούν µόνο ασάφειες, επουσιώδεις
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα, όπως:
α.
Παράλειψη µονογραφών.
β.
Παράλειψη της αρίθµησης ή διακεκοµµένη αρίθµηση.
γ.
Ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης φακέλων και
υποφακέλων προσφορών.
δ.
Λεκτικές/φραστικές αποκλίσεις από την ορολογία της
διακήρυξης κλπ.
3.
Επίσης, δυνατότητα συµπλήρωσης του φακέλου της προσφοράς,
δίδεται, στα πλαίσια αυτού του άρθρου, για την περίπτωση:
α. Της εκ παραδροµής ασυµφωνίας µεταξύ των συµπληρωµένων
πεδίων προσφερόµενων τιµών στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ και των
καταγεγραµµένων τιµών στην «αναλυτική κατάσταση της οικονοµικής τους
προσφοράς», µε ορθές τιµές εκείνες στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως περιγράφεται στο άρθρο
9 υποπαράγραφος 9β του παρόντος παραρτήµατος.
β.
Της εκ παραδροµής µη υποβολής ακριβούς αντιγράφου της
έντυπης εγγυητικής επιστολής, έχοντας όµως υποβάλλει την εγγυητική επιστολή σε
πρωτότυπη µορφή, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11, παράγραφος 6 του
παρόντος παραρτήµατος.
4.

Η παροχή των διευκρινίσεων δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια:

α. Μεταγενέστερη αντικατάσταση δικαιολογητικών της προσφοράς
ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης.
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Εισαγωγή διακρίσεων ή άνιση µεταχείριση των συµµετεχουσών

εταιρειών.
γ. Αλλοίωση
της
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.

προσφοράς

και

πρόσδοση

αθέµιτου

5. Στην περίπτωση ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς, η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι
υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν λόγω των ασαφειών επίκειται
αποκλεισµός.
6. Όµως, η ύπαρξη ουσιωδών ελλείψεων/αποκλίσεων από τους όρους
της διακήρυξης, η απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους όρους
τιθέµενους επί ποινής απόρριψης/ που αναγράφεται ότι επιφέρουν απόρριψη της
προσφοράς, οδηγούν στην απόρριψη της εν λόγω προσφοράς, χωρίς να έχει
δικαίωµα ο προς αποκλεισµό προσφέροντας να υποβάλλει διευκρινίσεις.
Άρθρο 15ο
Απόρριψη Προσφορών
1. Η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου, απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για οποιοδήποτε
λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και το ν.4412/2016, ιδίως τα άρθρα 91 έως 100 και 102 έως 104, όπως
ενδεικτικά, προσφορά:
α.
Η οποία περιήλθε στο 424 ΓΣΝΕ εκπρόθεσµα, µετά την
προθεσµία υποβολής προσφορών.
β.
Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον
αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο
102.
γ.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή
από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 102.
δ.
Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
ε.
Υπό αίρεση.
στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής.
ζ.
Που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, ή/ και δεν προκύπτει
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
η.
Για την οποία δεν προσκοµίστηκαν δείγµατα ή προσκοµίστηκαν
εκπρόθεσµα, ενώ ζητείται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης ή από την αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού.
θ.
Με χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ζητούµενο στη διακήρυξη.
ι.
Με χρόνο υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο από το
ζητούµενο στη διακήρυξη.
ια. Με τιµή που υπερβαίνει την τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της
ΕΠΥ.
ιβ. Με τιµή που έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
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ιγ. Με προσφερόµενες τιµές που δεν δίνονται σε ευρώ ή δίνονται σε
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος.
ιδ. Που είναι αποκλειστικά σε έντυπη µορφή και για την οποία δεν
έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα.
ιε. Με υποβολή σε έντυπη µορφή στοιχείων µετά την καθοριζόµενη
από την διακήρυξη προθεσµία των τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική τους υποβολή.
ιστ. Που παρουσιάζει ανακρίβεια/ παρατυπία υποβληθέντων
εγγράφων/ δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί, µετά από έλεγχο που δύναται να
διενεργήσει η αρµόδια επιτροπή/ Αναθέτουσα Αρχή στα επίσηµα εκδοθέντα
έγγραφα, είτε κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, είτε κατά το χρόνο
ισχύος της σύµβασης
ιζ. Που παρουσιάζει υποβολή οικονοµικών στοιχείων εντός των
ηλεκτρονικών ή/και εντύπων υποβληθέντων (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής» ή/και «Τεχνικής Προσφοράς».
ιη. Που παρουσιάζει ελλείψεις δικαιολογητικών των ηλεκτρονικών
ή/και εντύπων υποβληθέντων (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»
(στάδιο 1) και υποβολή τους σε ηλεκτρονικούς ή/και εντύπους (υπο)φακέλους
επόµενων σταδίων.
ιθ. Που παρουσιάζει ελλείψεις δικαιολογητικών των ηλεκτρονικών
ή/και εντύπων υποβληθέντων (υπο)φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς» (στάδιο 2) και
υποβολή τους σε ηλεκτρονικούς ή/και εντύπους (υπο)φακέλους επόµενων σταδίων.
κ.
Που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
κα. Που
παρουσιάζει
έλλειψη
επίσηµης
µετάφρασης
δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα κατά παρέκκλιση του άρθρου 28 του
παρόντος Παραρτήµατος, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις εγκατάστασης στην
αλλοδαπή, υποβολής δικαιολογητικών εκδοθέντων σε άλλο κράτος, µη (έγκαιρης)
παροχής των επίσηµα µεταφρασµέων κατά περίπτωση εξειδικευµένων τεχνικών
δικαιολογητικών, κατόπιν αίτησης από τις αρµόδιες επιτροπές κλπ.
κβ. Που συνιστά µη κανονική προσφορά, βάσει του άρθρου 26,
παρ.3 του ν.4412/2016.
κγ. Που συνιστά απαράδεκτη προσφορά, βάσει του άρθρου 26,
παρ.3 του ν.4412/2016.
κδ Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη και τον ν.4412/2016.
2.
Επισηµαίνεται ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, ότι δεν
απορρίπτεται εξαρχής προσφορά υποψηφίου που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το
οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση,
µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα
εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τις επιδόσεις ή τις
λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την
περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται στην προσφορά του προς την
Αναθέτουσα Αρχή, να αποδεικνύει επαρκώς, µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, κατά
τρόπον ικανοποιητικό και µε απόλυτη σαφήνεια, ότι τα προσφερόµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά, για τα οποία δηλώνει ότι πληρούν το ανωτέρω πρότυπα,
ανταποκρίνονται πράγµατι ή υπερκαλύπτουν τις επιδόσεις ή λειτουργικές
απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη.
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Άρθρο 16ο
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
1.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της Επιτροπής ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη,
µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, από εκείνη που
καθορίζεται στη διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του παρόντος
Παραρτήµατος.
2.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί η υποβολή ισότιµων προσφορών,
τότε διενεργείται κλήρωση µεταξύ των υποβαλλόντων τις ισότιµες προσφορές
εταιρειών, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 90, παρ.1. Στην κλήρωση έχουν
δικαίωµα να παραστούν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των σχετικών εταιρειών.
3.
Η υποβολή ή πρόκριση µόνο µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης,
χωρίς αυτό ν’ αποτελεί δέσµευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να
ακυρώσει οριστικά ή να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ενδεικτικά σε
περιπτώσεις ασύµφορων τιµών, µη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιµών, προς
επιδίωξη ευρύτερης συµµετοχής και ανταγωνισµού, µε σκοπό την επίτευξη
ικανοποιητικών τιµών και προάσπισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου κλπ,
σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 106.
4.
Στην περίπτωση δε αυτή, της υποβολής ή πρόκρισης µιας µόνο
προσφοράς, δεδοµένης της απουσίας ανταγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί
το δικαίωµα:
α.
Να προβεί σε διαπραγµάτευση (β΄, γ΄ κλπ γύρος οικονοµικής
προσφοράς µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ) επί της αρχικής οικονοµικής προσφοράς του
µοναδικού συµµετέχοντος ή προκριθέντος, προκειµένου να επιτευχθούν µειωµένες
τιµές οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Νοσοκοµείου και στην
προάσπιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο
32.
β.
Να ζητήσει από τον µοναδικό συµµετέχοντα ή προκριθέντα,
αποδεικτικά έγγραφα, όπως, ενδεικτικά, πρόσφατα αντίγραφα τιµολογίων/
αποδεικτικών πώλησης κλπ των προς προµήθεια υλικών του διαγωνισµού, σε
συναφή µονάδα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή άλλον φορέα προµήθειας, από τα
οποία να δικαιολογείται η προσφερθείσα τιµή ως συµφέρουσα για το Νοσοκοµείο.
5. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών,
παρατηρηθούν µειοδότες των οποίων οι προσφερόµενες τιµές, παρ’ ότι είναι οι
µικρότερες µεταξύ των συµµετεχόντων, κρίνονται µη συµφέρουσες από οικονοµική
άποψη, όπως ενδεικτικά σε υπέρβαση του Παρατηρητηρίου Τιµών της ΕΠΥ, του
αρχείου τιµών του Νοσοκοµείου, της προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης
κλπ, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα είτε:
α. Για περαιτέρω διαπραγµάτευση της οικονοµικής προσφοράς των
συγκεκριµένων µειοδοτών.
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β. Για ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 17.

Άρθρο 17ο
Ματαίωση - Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
1.
Η αναθέτουσα αρχή, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης
Προσφορών, µαταιώνει, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 άρθρο 106, τη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α.
Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή
αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 2 έως 221 του ν.4412/2016 (Α΄ 147) και τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
β.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό/σύµβαση, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, που του απευθύνει η αναθέτουσα αρχή [περίπτωση του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 (Α΄ 147)].
γ.

Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης.

δ.
Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε
τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού
αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο.
ε.
της σύµβασης.

Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση

στ.
Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη.
ζ.
Αν οι υποβληθείσες προσφορές των οικονοµικών φορέων
έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο από αυτόν που καθορίζεται στην διακήρυξη
[περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016 (Α΄ 147)].
η.
Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως
ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
2.
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµψιλοχώρησε το σφάλµα ή
η παράλειψη.
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3.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή
ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο
της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν
λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
4.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης
Προσφορών, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης,
και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή
32 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
5.
Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς δεν
έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 18ο
Αυξοµείωση Ποσοτήτων
1. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αυξοµειωθούν οι
ποσότητες των υπό προµήθεια υλικών/συµβατικών αντικειµένων, σύµφωνα µε το
ν.4412/2016, άρθρο 105:
α.
Κατά ποσοστό µέχρι 30%, προκειµένου για αύξηση.
β.
Κατά ποσοστό µέχρι 50%, προκειµένου για µείωση.
γ.
Κατά ποσοστό ανώτερο του 50%, µε την προϋπόθεση της
προηγούµενης αποδοχής από τον προµηθευτή, προκειµένου για µείωση.
2.
Η αυξοµείωση δεν θα έχει καµία επίδραση στην τιµή των υλικών και
στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας.
Άρθρο 19ο
Προδικαστικές Προσφυγές
1.
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
α.
δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε
ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
β. δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης
πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
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γ. δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη,
γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού
φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης.
2.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση
εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
3.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά
οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ.
56902/215 Υ.Α.. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση
ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί
την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
4.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και
η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία
διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα
µε το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν
ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
5.
ΕΣΗ∆ΗΣ:

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του

α.
κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του
αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
β.
διαβιβάζουν
στην
Αρχή
Εξέτασης
Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ.
1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
6.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των
προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και
των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των
ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την
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προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή
επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και
δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης,
αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ
ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί
των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.
7.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
8.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και
της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
9.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της
εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου
δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η
αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την
ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή
την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
10.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής
προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.

δεν

εξαρτάται

από

την

11.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372
παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη
της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά. Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής
προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας
σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν.
4412/2016.
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Άρθρο 20ο
Κατάρτιση της Σύµβασης
1.
Το κείµενο της προς υπογραφή
Παράρτηµα «Γ» της παρούσας διακήρυξης.

σύµβασης

παρατίθεται

ως

2.
∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, πλην της περίπτωσης κατάδηλων
σφαλµάτων ή παραδροµών, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
3.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4.
∆υνατότητα τροποποίησης της σύµβασης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
µόνο σε αντικειµενικά απολύτως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, συµφώνως των
καθοριζοµένων στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, εφόσον συµφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
5.

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.

Παραλήφθηκαν τα επικίνδυνα απόβλητα από τον Ανάδοχο.

β.

Παραδόθηκαν τα επικίνδυνα απόβλητα από την Αναθέτουσα

Αρχή.
γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από την σύµβαση.
Άρθρο 21ο
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων
Προθεσµία Παράδοσης Απαιτούµενων Υλικών
1.

Η σύµβαση θα έχει ετήσια ισχύ, µε έναρξη από την 19 ∆εκ 2020.

2.
Σε αιτιολογηµένες από την πλευρά του αναδόχου περιπτώσεις και σε
µη παρέκκλιση από τις ανάγκες του Νοσοκοµείου, δύναται, κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής, να χορηγηθεί τυχόν παράταση του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, σύµφωνα µε τον ν.4412/2016, άρθρο 206.
Άρθρο 22α
Παραλαβή υλικών ΕΑΑΜ και ΜΕΑ από τον ανάδοχο
1.
Ως τόπος παράδοσης-παραλαβής των υλικών ΕΑΑΜ και ΜΕΑ της
σύµβασης, ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ.
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2.
Η συλλογή-παράδοση-παραλαβή των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στο Παράρτηµα «Α», µε
µεταφορικά µέσα και δαπάνη του αναδόχου. Τα τυχόν υλικά συσκευασίας
βαρύνουν τον ανάδοχο.
3.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε επικοινωνία µε το 424 ΓΣΝΕ,
ως προς τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της παραλαβής.
4.
Η παράδοση–παραλαβή γίνεται παρουσία
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδας (Υ.∆.Α.Υ.Μ).

του

Υπεύθυνου

Άρθρο 22β
Παράδοση τυχόν λοιπών απαιτούµενων υλικών προς το 424 ΓΣΝΕ
1.
Ως τόπος παράδοσης των ενδεχοµένως απαιτουµένων υλικών,
ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ ή άλλη Μονάδα που θα υποδειχθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή και επ’ ωφελεία της οποίας διενεργείται η σύµβαση
2.
Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορικά µέσα και δαπάνη
του προµηθευτή, τα υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή και δεν
επιστρέφονται.
3.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες µέρες νωρίτερα.
4. Σε περίπτωση µεγάλου όγκου των παραδοτέων, ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»
είναι υποχρεωµένος να παραδίδει το υλικό
συσκευασµένο σε καινούρια
ευρωπαλέτα το ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 1,90m.
5.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών,
ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ηµεροµηνία
προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκοµίστηκε.
6.
Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης, η διενέργεια και
άλλων ελέγχων πλην της µακροσκοπικής εξέτασης, όπως ενδεικτικά χηµική
εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, το κόστος των ανωτέρω ελέγχων
βαρύνει τον προµηθευτή.
7.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που συγκροτείται µε
τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, παραλαµβάνει τα υλικά και
συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής αυτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 208 και 219 του
ιδίου νόµου.
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8.
∆ύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή µετά από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον προµηθευτή στις περιπτώσεις της
οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους µε έκπτωση.
9.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µπορεί µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου και µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση
της απορριφθείσας ποσότητας µε άλλη, καινούρια και αµεταχείριστη, µέσα σε τακτή
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους µετά τη
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης ή η µη αντικατάσταση τους,
όπως επίσης και η εκπρόθεσµη παραλαβή των απορριφθέντων υλικών,
συνεπάγεται κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213 και του
άρθρου 24 του παρόντος Παραρτήµατος.
10. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού µετά τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται κυρώσεις µε βάση το ν.4412/2016,
άρθρα 203, 206 και 207 και του άρθρου 24 του παρόντος Παραρτήµατος.
11. Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών, υπό την επιφύλαξη των κατ’
αντιστοιχία οριζόµενων στο άρθρο 54 του ν.4412/2016, στο άρθρο 9 του παρόντος
Παραρτήµατος και στο Παράρτηµα «Α», που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους
όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους και η
δυνατότητα αξιοποίησής των, είναι δυνατή η παραλαβή τους, µε έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη
αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 208 του ν.4412/16.
12. Επισηµαίνεται ότι τα εκδοθέντα δελτία αποστολής/ τιµολόγια πρέπει
να καταγράφουν µε σαφήνεια τα προς προµήθεια υλικά, όπως αποτυπώνονται στη
διακήρυξη και επακόλουθα στις συναφθείσες συµβάσεις. Σε περίπτωση που αυτό
δεν είναι απολύτως εφικτό (πχ λόγω τεχνικής φύσεως διαδικασιών/των
συστηµάτων του προµηθευτή, λόγω µηχανογραφηµένης ελληνικής-αγγλικής
ονοµασίας υλικού, κωδικογράφησης κλπ) ενδέχεται, κατά την υπογραφή της
σύµβασης ή κατά τα διάφορα στάδια ελέγχου, να ζητηθεί από τον προµηθευτή ο
οποίος και υποχρεούται τότε να επισυνάψει κατάλληλα υπογεγραµµένο σχετικό
Πίνακα Αντιστοιχίας Υλικών, όπου σε κατάλληλες στήλες θα καταγράφονται σε
αντιστοιχία, αφενός η αρίθµηση, η ονοµασία και η ποσότητα των υλικών όπως
αποτυπώνονται στη Σύµβαση, αφετέρου η ονοµασία, η ποσότητα και ο κωδικός
των υλικών όπως αποτυπώνονται στα δελτία αποστολής/τιµολόγια και σε απόλυτη
συµφωνία µε την υποβληθείσα κατά το διαγωνισµό προσφορά του. Ενδεικτική
µορφή του, η εξής:
(Επωνυµία Εταιρείας-Στοιχεία)
Πίνακας Αντιστοιχίας Υλικών
Σύµβασης υπ’ αριθµ:_____/___
Στοιχεία Υλικών
σε Σύµβαση
α/α
Ονοµασία Ποσότητα
υλικών
υλικών
υλικών

Στοιχεία Υλικών
σε ∆ελτία Αποστολης/Τιµολόγια
Ονοµασία
Ποσότητα
Κωδικός
υλικών
υλικών
υλικών
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(αρµόδιες υπογραφές-σφραγίδα εταιρείας)
Άρθρο 23ο
Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα
1. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία Χρηµατικού του
424 ΓΣΝΕ, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων παραδόσεων.
2.
Για την υλοποίηση της αποπληρωµής του συµβατικού τιµήµατος στον
ανάδοχο, απαιτούνται, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 200 παρ.5, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του ενδιάµεσου/τµηµατικού
παραδοτέου του συµβατικού αντικειµένου (πρωτόκολλο εκδιδόµενο από την
αρµόδια επιτροπή).
β.
Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, επί πιστώσει, του αναδόχου,
στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθµός της σύµβασης και το
ενδιάµεσο τµήµα (χρονικό διάστηµα) παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται.
γ.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας (για είσπραξη
χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης), που προσκοµίζεται από τον ανάδοχο
κατά την πληρωµή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωµής
υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο
1 παρ.1 περιπτ. α΄ της ΠΟΛ 1274/2013 «Αποδεικτικό Ενηµερότητας άρθρου 12 του
ν.4174/2013 (Α΄ 170).
δ.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, που προσκοµίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωµή, εφόσον το
ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωµής υπερβαίνει το ποσό των τριών
χιλιάδων (3.000€) ευρώ, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία, του
εντασσόµενου στον ΕΦΚΑ φορέα, εφόσον υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον
ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή σε αντίθετη
περίπτωση, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα προσκοµίζεται από την
εταιρεία Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι «∆εν υπήρχε έως την 3112-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε
άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ),
τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».
ε.

Επίσηµο αποδεικτικό ΙΒΑΝ.

στ.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) συµπληρωµένη
από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωµής, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός του
τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυµεί ο ίδιος να κατατίθεται το
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σχετικό ποσό και ότι σε ενδεχόµενη κατάργηση του λογαριασµού ή ανακρίβειας των
στοιχείων του, οφείλει να ενηµερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία Χρηµατικού του 424
ΓΣΝΕ, που διενεργεί την πληρωµή, αναλαµβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση,
εξ ολοκλήρου το κόστος από απόρριψη εµβάσµατος (τυχόν επιβληθείσες
προµήθειες). Η Υπεύθυνη ∆ήλωση σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από
ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασµού, στην
οποία να εµφαίνεται το δικαιούχο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή από άλλο επίσηµο
αποδεικτικό ΙΒΑΝ.
ζ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης, που µπορεί να ζητηθεί από
τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται κατά
περίπτωση από τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα/ τους έχοντες
δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
3.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις ποσοστού 14,23068%, οι
οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του καταβαλλόµενου ποσού (άνευ
ΦΠΑ) και αναλύονται όπως παρακάτω:
α/α
1α
1β
1γ
2α
2β
2γ
3α
3β
3γ
4
5

Κρατήσεις
Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ)
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ
Ειδικός Κλάδος Οικονοµικής Ενίσχυσης
Μερισµατούχων Μ.Τ.Σ. προερχοµένων
από το Στρατό Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ)
Βράβευση Αριστούχων Μαθητών (ΒΑΜ)
Σύνολο

Ποσοστά
4,00000 %
0,08000 %
0,01600 %
0,07000 %
0,00210 %
0,00042 %
0,06000 %
0,00180 %
0,00036 %
8,00000 %
2,00000 %
14,23068%

4.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις και εισφορές υπέρ
Ασφαλιστικών Ταµείων (εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον φορέα
υπαγωγής).
5.
Από τους προµηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος
Εισοδήµατος (ΦΕ) σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), στο ποσό που προκύπτει
από την καθαρή αξία της παρεχόµενης υπηρεσίας αφαιρουµένων των κρατήσεων,
σε εφαρµογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
6.

Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.
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7.
Η πληρωµή αναστέλλεται σε περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόµισης
των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής.
8.

Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€).

9.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται και
επιβάλλονται από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή.
Άρθρο 24ο
Κήρυξη Προµηθευτή/αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, σε περίπτωση που:
α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται
για την κατακύρωση.
β. ∆εν υποβάλλει τα απαιτούµενα για την κατακύρωση δικαιολογητικά.
γ. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.
2. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσµία που
του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή.
3. Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε.
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται κατάπτωση της αντίστοιχης Εγγυητικής
Επιστολής, µη αποκλειόµενων λοιπών κυρώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.
5. Αν ο προµηθευτής φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά
υλικά µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής άνευ ΦΠΑ αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
6. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία µετά από προηγούµενη
κλήση προς απολογία του οικονοµικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για κάθε
περίπτωση πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής που να διαπιστώνει κατά τρόπο
επαρκή την παράβαση.
7. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η αρµόδια
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική
της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
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ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τµήµατα του
Νοσοκοµείου.
8. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο
προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του 424
ΓΣΝΕ από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
10. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 25ο
Ανωτέρω Βία
1.
Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρω βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν ανωτέρω βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του οικονοµικού φορέα.
β.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του
οικονοµικού φορέα.
γ.
Πληµµύρα.
δ.
Σεισµός.
ε.
∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος στον οικονοµικό
φορέα ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των µηχανηµάτων
αυτών, που πιστοποιείται από αρµόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη βάση επηρεασµού
εκτέλεσης της σύµβασης.
στ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου).
ζ.
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
η.
Τροµοκρατική Ενέργεια.
θ.
Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεµος.
4.
∆εν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται στο
πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του οικονοµικού φορέα
και των συνεργατών του, δυνάµενα να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεων.
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Άρθρο 26ο
Εκχωρήσεις

1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος
(δικαιώµατα του οικονοµικού φορέα που απορρέουν από τη συναφθείσα σύµβαση)
σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από αίτηµα του οικονοµικού φορέα που
υποβάλλεται προς έγκριση από την αναθέτουσα αρχή, το οποίο συνοδεύεται από
την αντίστοιχη αναγγελία εκχώρησης των απαιτήσεών του από την συναφθείσα
σύµβαση, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 145 του ν.4270/2014 (Α΄
143).
Άρθρο 27αο
Εµπιστευτικότητα
1.
Ο οικονοµικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης,
οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που
περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συµβατικού αντικειµένου
που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
του. Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις εν λόγω
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών
του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε
άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση
επαγγελµατική εξάρτηση από τον οικονοµικό φορέα κατά την εκτέλεση της
σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα
πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο, για
την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες
δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει
σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία,
ενώ δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της
συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, εις το διηνεκές.
Άρθρο 27β
Εχεµύθεια
1.
Εκτός αν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 3 έως 221 του ν.4412/2016
(Α΄ 147) ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α` 34) και στο
άρθρο 24 του ν. 2121/1993 (Α` 25), και µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων
σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την ενηµέρωση
των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 64 και 70
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του ν.4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που
της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως
εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών
απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
2.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
3.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις
τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
4.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων
οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου
πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α`34).
Άρθρο 28ο
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
1.
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη
συµµετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση ειδική
τεχνική ορολογία και τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να αναφέρονται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει
ο ανάδοχος στο 424 ΓΣΝΕ, κατά την διάρκεια της σύµβασης.
Άρθρο 29ο
Υπεργολαβική ανάθεση
1.
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας, τότε κάθε
προτεινόµενος υπεργολάβος προσκοµίζει χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ ανεξαρτήτως του
ποσοστού της σύµβασης που θα αναλάβει (ακόµα και κάτω του 30% της
σύµβασης), δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τους
υποψήφιους υπεργολάβους, επιπροσθέτως του χωριστού ΤΕΥ∆, την προσκόµιση
και µέρους ή του συνόλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την
παρούσα διακήρυξη (φακέλου συµµετοχής/φακέλου τεχνικής προσφοράς/φακέλου
οικονοµικής προσφοράς/φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης/εγγυητικές
επιστολές), προς απόδειξη της µη ύπαρξης των λόγων αποκλεισµού και της
εκπλήρωσης των απαιτήσεων της διακήρυξης.
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3.
Απαγορεύεται µετά την υπογραφή της σύµβασης, η εκ των υστέρων
παρουσίαση από τον Ανάδοχο υπεργολάβων για την εκπλήρωση των όρων και
την εκτέλεση της σύµβασης.
4.
Λοιπά ζητήµατα υπεργολαβικής ανάθεσης, όπως ορίζονται µε βάση
τον ν.4412/2018, άρθρο 131.
5.
Παροχή τυχόν διευκρινήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του
ν.4412/2016 και το άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήµατος.
Άρθρο 30ο
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
1.
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της διακήρυξης,
τότε κάθε σχετικός οικονοµικός φορέας προσκοµίζει χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τους
υπόψη οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται οι
συµµετέχουσες εταιρείες, επιπροσθέτως του χωριστού ΤΕΥ∆, την προσκόµιση
επιπρόσθετων δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη
και τη νοµοθεσία, προς απόδειξη της µη ύπαρξης των λόγων αποκλεισµού και της
εκπλήρωσης των απαιτήσεων της διακήρυξης.
3.
Απαγορεύεται µετά την υπογραφή της σύµβασης, η εκ των υστέρων
παρουσίαση από τον Ανάδοχο, οικονοµικών φορέων στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται, για την εκπλήρωση των όρων και την εκτέλεση της σύµβασης.
4.
Επισηµαίνεται ότι, οι κατασκευαστές, παραγωγοί και κάθε είδους
προµηθευτές ειδών/υλικών/προϊόντων των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων,
δεν αποτελούν κατά γενικό κανόνα τρίτους φορείς υπό την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 78 του ν.4412/2018.
5.

Λοιπά ζητήµατα, όπως ορίζονται µε βάση τον ν.4412/2018, άρθρο 78.

6.
Παροχή τυχόν διευκρινήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του
ν.4412/2016 και το άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήµατος.
Άρθρο 31ο
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα «Χ» του Προσαρτήµατος «Α» του ν.4412/2016.
2.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία επέλθει σε
τρίτους ή σε εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, οι οποίες
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συντελούνται αποδεδειγµένα από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη εκτέλεση του
συµβατικού αντικειµένου.
Άρθρο 32α
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης της Σύµβασης
1.
Ο ανάδοχος µπορεί, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο
205, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρµογή
των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, του ν.4412/2016 (Α΄ 147)
καθώς και κατ` εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής
αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις.
2.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου οργάνου, (αρµόδια επιτροπή),
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
3.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Άρθρο 32β
∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών
1.
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει
από τη σύµβαση, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή
ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. Παρέκταση
αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή
περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο
προσφεύγων ή ο ενάγων.
2.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 του
ν.4412/2016 (Α΄
147) ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
3.
Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν
συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο
από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η
υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο
ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.

ΑΔΑ: 964Λ6-ΜΝ7

20PROC007556175 2020-10-29
Β-52

4.
Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία
(1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή
προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του
αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν
πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή.
Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι
αµέσως εκτελεστές.
5.
Κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων που εκδίδονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση
της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί
να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει αναστολή
της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης
εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την
παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται,
συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το
αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία
(3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η
απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση
κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6.
Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται
είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή
υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.
Άρθρο 33ο
Ποινικές Ρήτρες
1.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 218, µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
2.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πληµµελή εκτέλεση
των όρων της σύµβασης.
3.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α.
Καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε
περίπτωση τµηµατικών / ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
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β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
γ.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές
προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
δ.
Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή
εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά
τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός αν
αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
4.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συµψηφίζεται από/µε την
αµοιβή του αναδόχου.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 34ο
Λοιποί Όροι
1.
Κανένας υποψήφιος οικονοµικός φορέας δεν µπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας
σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ως επίσηµο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και
διαβίβασης της σχετικής µε το διαγωνισµό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών
σχετικών εγγραφών κλπ, τόσο για διευκρίνιση επί της διακήρυξης/ απάντηση που
αποστέλλεται σε υποψήφιο οικονοµικό φορέα, όσο και στους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί υποχρεωτικά από τις
συµµετέχουσες εταιρείες στο ΤΕΥ∆, µη αποκλειόµενων κατά περίπτωση των
λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας (fax κλπ), Έχει επίσης το δικαίωµα και
να κάνει δεκτές τις σχετικές διευκρινιστικές και λοιπές απαντήσεις και έγγραφα που
ζητεί από τους οικονοµικούς φορείς µετά την αποσφράγιση των προσφορών, τα
οποία αντίστοιχα αποστέλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, µε τα παραπάνω
µέσα διαβίβασης και επικοινωνίας.
3.
Το ΤΕΥ∆ και οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του οικονοµικού φορέα, που
ζητούνται εξαρχής από τη διακήρυξη, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
σχετικά άρθρα, µε πρωτότυπες φυσικές υπογραφές ή ψηφιακές υπογραφές.
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4.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, συµβατικό πλαίσιο και εφαρµοστέα
νοµοθεσία είναι οι διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147) οι οροί της σύµβασης και
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Βασίλειος Κατζικάς
Υποδιοικητής

Ανθστής (ΥΓ) Αγιάνογλου Ιωάννης
Βοηθ./Γραφείο ∆ιακ. ∆ιαγωνισµών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
«2» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 178/2020
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 178/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (ΕΑΑΜ)
ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)»
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)
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ) Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
Τηλ:2310381080, 2310381097,2310381074 , 2310381000.
ΤΧΗΣ (Ο) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ, ΥΠΛΓΟΣ (Ο) ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΘΣΤΗΣ
(ΑΥΓ) ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΧΙΑΣ (∆Υ) ΜΟΛΟΧΑ ΣΟΦΙΑ, ΜΥ (ΠΕ.Γ΄) Α∆ΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΑ
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Ιστοσελίδα ανάρτησης διακήρυξης: www.army.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης:
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός, 177/2020 για την Παροχή Υπηρεσιών
∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ) και µικτών
επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ), συνολικής εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας
εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδοµήντα έξι ευρώ (157.976,00€),
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος
ΦΠΑ, ως εξής:
Συνολική Εκτιµώµενη
Εκτιµώµενη
Προϋπολογισθείσα
Αξία (€)
Α/Α
Περιγραφή
Ποσότητα (κιλά)
Μετά ΦΠΑ
Άνευ ΦΠΑ
1
ΕΑΑΜ
92.100,00
143.741,00
115.920,16
2
ΜΕΑ
3.500,00
14.235,00
11.479,84
Σύνολα
157.976,00
127.400,00
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ 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:
Πλήρης Επωνυµία:

Απάντηση:

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:

Υπόχρεοι

υπογραφής

του

ΤΕΥ∆:

(καταγράφονται όλοι οι υπόχρεοι υπογραφής
του ΤΕΥ∆, άµεσα ή µέσω εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου, όπως προκύπτει από το
Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του
προσφέροντος, όπως Καταστατικό εταιρείας
κλπ)

Στοιχεία
εξουσιοδοτηµένου
προς
υπογραφή του ΤΕΥ∆ εκπροσώπου:
(στην περίπτωση που το ΤΕΥ∆ υπογράφεται
από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο- όπως
προκύπτει από το Αποδεικτικό έγγραφο
νοµιµοποίησης του προσφέροντος, όπως
Καταστατικό εταιρείας κλπ- καταγράφονται τα
σχετικά στοιχεία του)

Τηλέφωνο:
Ηλ. Ταχυδροµείο (e-mail):
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[ ] Ναι [ ] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλους;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
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(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα b):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.

Μέρος II -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:
(καταγράφονται τα στοιχεία του σχετικού
εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος δύναται να
παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιτροπών
διενέργειας του διαγωνισµού και να εκπροσωπεί
την εταιρεία προς τις επιτροπές και την
Αναθέτουσα Αρχή. ∆ύναται να είναι διαφορετικό
πρόσωπο από τον εξουσιοδοτηµένο προς
υπογραφή του ΤΕΥ∆ εκπρόσωπο).

Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης:

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
b):

Απάντηση:
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Μέρος II - Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[ ]Ναι [ ]Όχι
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;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ για κάθε ένα από τους σχετικούς
φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους
εκπροσώπους αυτών.
Μέρος II - ∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των
οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να [ ]Ναι [
]Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίας;
Εάν ναι, τότε παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:

[bb.]

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ για κάθε ένα από τους σχετικούς
οικονοµικούς φορείς/υπεργολάβους, ανεξαρτήτως του ποσοστού της σύµβασης
που θα αναλάβουν (ακόµα και κάτω του 30% της σύµβασης), δεόντως
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1.συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση·
2.δωροδοκία,·
3.απάτη·
4.τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες·
5.νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας
6.παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική

[

] Ναι [

] Όχι
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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 για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):

Μέρος III - Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή την εργατική νοµοθεσία
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
[ ] Ναι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστηµένος ;

2) Έχουν επιβληθεί και έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ, σε βάρος του οικονοµικού φορέα,
µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς:
α) τρεις πράξεις επιβολής προστίµου
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της Εργατικής Νοµοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011
(Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής»

[

] Ναι

[

] Όχι

[

] Όχι
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σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες
ελέγχους, ή
β) δύο πράξεις επιβολής προστίµου
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο διενεργηθέντες ελέγχους;

Για την απόδειξη των ανωτέρω, κατά Επιλέξτε (i) ή (ii) κατά περίπτωση:
περίπτωση:
(i) [ ]
(i)
Προσκοµίζω
στο
(ii) [ ]
φάκελο
των
«∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης»
το
απαιτούµενο
πιστοποιητικό, από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
από το οποίο προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο ετών πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς.
ή
(ii) Λόγω µη καθορισµού και µη
ολοκλήρωσης
των
απαιτούµενων
διαδικασιών για την χορήγηση του
παραπάνω πιστοποιητικού από τη
∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού
και
Συντονισµού
της
Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων:
(α) δεν καθίσταται εφικτή η προσκόµιση
σχετικού πιστοποιητικού
(β) δηλώνω υπεύθυνα και µε γνώση
των
νόµιµων
συνεπειών,
την
εγκυρότητα
των
παραπάνω
δηλωθέντων στοιχείων.
(γ) Προσκοµίζω στο φάκελο των
«∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης»
σύµφωνα µε τα υπ’αριθµ Πρωτ.
ΕΞ184471-2018/10001/ΣΕΠΕ
και
ΕΞ12161-2018/10001/ΣΕΠΕ έγγραφα
και µε βάση τους ν.4412/2016, άρθρο
80, παρ.2 και ν.4605/2019, άρθρο 43,
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εδάφιο .46α, Υπεύθυνη ∆ήλωση του
ν.1599/1986
(Α΄75),έκδοσης
του
τελευταίου
τριµήνου
προ
της
ηµεροµηνίας της σχετικής ειδοποίησης
που αποστέλλεται ηλεκτρονικά, στην
οποία δηλώνεται «η µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού του ν.4488/2017
αρ.39».
(δ) εξουσιοδοτώ το 424 ΓΣΝΕ και τις
προϊστάµενες του Αρχές, να προβούν
κατά την κρίση τους σε τυχόν ελέγχους
και αυτεπάγγελτη αναζήτηση µέσω της
∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού
και
Συντονισµού
της
Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων των όποιων
απαιτούµενων σχετικών στοιχείων και
πιστοποιητικών.

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

Απάντηση:

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
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

[

] Ναι [

] Όχι
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Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[

] Ναι [

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

[

] Ναι [

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

[

] Ναι [

[

] Ναι [

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

[

] Ναι [

] Όχι

] Όχι

] Όχι

] Όχι

] Όχι
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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;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασής του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
οικονοµικός φορέας:

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

Απάντηση
[ ] Ναι [ ] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω
αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω
πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαστε θέση, κατόπιν
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω 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 .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους
τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο 424
ΓΣΝΕ, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
για τους σκοπούς της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):

Ακριβές Αντίγραφο

Ανθστής (ΥΓ) Αγιάνογλου Ιωάννης
Βοηθ./Γραφείο ∆ιακ. ∆ιαγωνισµών

Σχης (Ο) Αικατερίνη Γιαννακοπούλου
∆.Ο.Υ.
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 178/2020
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)

.
Ηµεροµηνία έκδοσης

Προς : 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Εγγύησή

µας

υπ΄

αριθµ.
για
ποσό
ΕΥΡΩ
.
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, µέχρι
του ποσού
των
ΕΥΡΩ
.
για την Εταιρεία
.., ΑΦΜ :
.,
οδός
.. αριθµός
. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας,
για
την Εταιρεία 1)
...
και 2)
. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας), για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό
σας για τη ∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αµιγώς µολυσµατικών (ΕΑΑΜ) /
∆ιαχείριση µικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) σύµφωνα µε την υπ΄
αριθµ.178/2020 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ΄ όλο το χρόνο της εκ της
προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της
γενικής επισκευής σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και
χωρίς έρευνα του βάσιµου
ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε πέντε (5)
µέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την

./.
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υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

εφόσον ζητηθεί από την

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα
(∆/νση οδός – αριθµός ΤΚ, Fax)

.

Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς : 424 Γ.Σ.Ν.Ε.
Εγγύηση

µας

Πληροφορηθήκαµε
Κοινοπραξία

υπ΄
ότι

αριθµ.
.
η

Εταιρεία

για
(ή

η

Ένωση

ποσό

ΕΥΡΩ

Εταιρειών

ή

.),
ΑΦΜ
:
,
οδός
ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµβαση,
καλύπτει
την
.. .,
συνολικής
αξίας
(εκτελούµενη δυνάµει της υπ΄ αριθµ. 178/2020 διακήρυξης
του 424 ΓΣΝΕ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία (ή η
Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού
ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για
ΕΥΡΩ
. .. ..... .. ..
.αριθµ .
που θα

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα
.. παρέχει την απαιτούµενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
.
..
και
2)
. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα,
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν
αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου
ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η
εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε
ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην
εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσηµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την

.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
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Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθστής (ΥΓ) Αγιάνογλου Ιωάννης
Βοηθ./Γραφείο ∆ιακ. ∆ιαγωνισµών

Σχης (Ο) Αικατερίνη Γιαννακοπούλου
∆.Ο.Υ.
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1782020
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
(ΕΑΑΜ) ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΑ)»
(αντίστοιχα για τις δύο κατηγορίες υλικών)
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΑΛΕ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ΑΡΧΙΚΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:
Α∆Α ή/και Α∆ΑΜ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ/∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΓΟΡΩΝ.ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ή
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
ΟΡΙΑ ν.4412/2016
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016
Α∆ΑΜ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

178/2020
90524100-7
«Υπηρεσίες
αποκοµιδής
νοσοκοµειακών αποβλήτων»
Παροχή Υπηρεσιών
GR122 THESSALONIKI
GR122 THESSALONIKI / 56429
Φ.831.3/240/1216221/Σ.2909/12
ΑΥΓ
20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιαγωνισµός
424 ΓΣΝΕ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
424 ΓΣΝΕ/ ∆ΟΥ/ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/
ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,
ΤΚ:56429,
Τηλ: 2310381080, 2310381074, 2310381100,
fax:2310381666,
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιµής.
ΟΧΙ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ι
157.976,00€, συµπεριλαµβανοµένων
προβλεπόµενων
κρατήσεων
και
αναλογούντος ΦΠΑ, ως εξής:
Α/Α Περιγραφή
1
2

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %

Μετά
ΦΠΑ

των
του

Άνευ
ΦΠΑ

ΕΑΑΜ
143.741,00 115.920,16
ΜΕΑ
14.235,00
11.479,84
Σύνολα 157.976,00 127.400,00
14,23068%
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ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ %
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Α∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
Α∆ΑΜ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ

24,00%
8,00% επί της καθαρής συµβατικής αξίας
424 ΓΣΝΕ
Ετήσια Σύµβαση
Ελληνική
ΕΥΡΩ
180 Ηµέρες (αρχικός)
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
-

29 Οκτ 20
29 Οκτ 20
29 Οκτ 20
101627

Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1. Τόπος και Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης: 424 ΓΣΝΕ/Γραφείο
Προµηθειών, ................................. 2020
2. Συµβαλλόµενοι :
α. Ο ∆ντής του 424 ΓΣΝΕ Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης ως
εκπρόσωπος
του
Ελληνικού
∆ηµοσίου
δυνάµει
της
Φ.831.3/240/1216221/Σ.2909/12 ΑΥΓ 20/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο µε την οποία διατέθηκε η
πίστωση και εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού..
β.
Η
εταιρεία
«.............................................»,
ΑΦΜ:
.............................................,
∆ΟΥ.............................................,
ΤΚ:
.............................................,
Τηλ:
.............................................,
Fax:
............................................., εκπροσωπούµενη από τ w..w κ w w w w ww
w.. w w .. wwwwwww.. w.. wwwwwwwwwww .. w w ww w w w w
µε Α.∆.Τ ww w www ww..
3. Η κατακύρωση στην εταιρεία, της προµήθειας των συµβατικών
αντικειµένων
του
Παραρτήµατος
«Α»,
πραγµατοποιήθηκε
µε
τη
Φ.600.163/.............................
4.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης µε την
ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2α και που στο εξής θα αποκαλείται για
συντοµία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείµενο του άρθρου 1 στην εταιρία
«..............................................» και αυτή, που στο εξής θα ονοµάζεται για συντοµία
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ή «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», την
αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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Άρθρο 2ο
Αντικείµενο Σύµβασης
1.
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών
«..................................».
2. Η υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου, διενεργείται βάσει των
όρων της υπ’ αριθµ 1782020 διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στην
παρούσα σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου των Παραρτηµάτων της, «Α» έως «Γ».
3.
∆υνατότητα τροποποίησης της σύµβασης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
µόνο σε αντικειµενικά απολύτως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, συµφώνως των
καθοριζοµένων στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, εφόσον συµφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
4.

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.
Παραδόθηκαν τα υλικά/συµβατικά αντικείµενα/υπηρεσίες από

τον Ανάδοχο.
β.
Παραλήφθηκαν τα υλικά/συµβατικά αντικείµενα/υπηρεσίες
οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά από την Αναθέτουσα Αρχή.
γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από
τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από την σύµβαση.
5.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί
της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των υλικών.
Άρθρο 3ο
Εγγυητικές Επιστολές
1.
Ο ανάδοχος κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των
όρων της παρούσας σύµβασης, την υπ΄ αριθµwww.. w επιστολή, ισχύος
µέχρι
wwwwww
ποσού
ευρώ
w
www
wwwwww
τηςwwwwwwwwwwwwwww Τραπέζης, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
επί της συνολικής συµβατικής αξίας των υλικών χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί
σ΄ αυτόν µε αίτησή του, µετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύµβασης.
2.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να
είναιwwwwww...
Άρθρο 4ο
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων
Προθεσµία Παράδοσης Απαιτούµενων Υλικών
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1.

Η σύµβαση είναι διάρκειας ετησία µε έναρξη από 19 ∆εκ 20 έως 18

∆εκ 21.
2.
Σε αιτιολογηµένες από την πλευρά του αναδόχου περιπτώσεις και σε
µη παρέκκλιση από τις ανάγκες του Νοσοκοµείου, δύναται, κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής, να χορηγηθεί τυχόν παράταση του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, σύµφωνα µε τον ν.4412/2016, άρθρο 206.
Άρθρο 5
Παραλαβή υλικών ΕΑΑΜ και ΜΕΑ από τον ανάδοχο
1.
Ως τόπος παράδοσης-παραλαβής των υλικών ΕΑΑΜ και ΜΕΑ της
σύµβασης, ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ.
2.
Η συλλογή-παράδοση-παραλαβή των ΕΑΑΜ και ΜΕΑ θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στο Παράρτηµα «Α», µε
µεταφορικά µέσα και δαπάνη του αναδόχου. Τα τυχόν υλικά συσκευασίας
βαρύνουν τον ανάδοχο.
3.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε επικοινωνία µε το 424 ΓΣΝΕ,
ως προς τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση της παραλαβής.
4.
Η παράδοση–παραλαβή γίνεται παρουσία
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Υγειονοµικής Μονάδας (Υ.∆.Α.Υ.Μ).

του

Υπεύθυνου

Άρθρο 6
Παράδοση τυχόν λοιπών απαιτούµενων υλικών προς το 424 ΓΣΝΕ

1.
Ως τόπος παράδοσης των ενδεχοµένως απαιτουµένων υλικών,
ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ ή άλλη Μονάδα που θα υποδειχθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή και επ’ ωφελεία της οποίας διενεργείται η σύµβαση
2.
Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορικά µέσα και δαπάνη
του προµηθευτή, τα δε υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή και δεν
επιστρέφονται.
3. Σε περίπτωση µεγάλου όγκου των παραδοτέων, ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»
είναι υποχρεωµένος να παραδίδει το υλικό
συσκευασµένο σε καινούρια
ευρωπαλέτα το ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 1,90m.
4.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιµες µέρες νωρίτερα.
5.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά τη συσκευασία των υλικών να
τοποθετηθεί µέσα στο κιβώτιο, δελτίο συσκευασίας, αντίγραφο δε αυτού θα
επικολλάται εξωτερικά στο κιβώτιο. Στο δελτίο αυτό θα περιλαµβάνονται όλα τα
υλικά που περιέχονται στο κιβώτιο υποχρεωτικά δε και τα κάτωθι στοιχεία.
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α.
β.
γ.
δ.

Ο τίτλος του προµηθευτή.
Αριθµός/Έτος Σύµβασης
Ονοµασία του υλικού
Ποσότητα.

6.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών,
ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο
από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ηµεροµηνία
προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της
οποίας προσκοµίστηκε.
7.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που συγκροτείται µε
τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, παραλαµβάνει τα υλικά και
συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής αυτών, σύµφωνα µε τα άρθρα 208 και 219 του
ιδίου νόµου.
8.
∆ύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή µετά από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον προµηθευτή στις περιπτώσεις της
οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους µε έκπτωση.
9.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της
συµβατικής ποσότητας των υλικών, µπορεί µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου και µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση
της απορριφθείσας ποσότητας µε άλλη, καινούρια και αµεταχείριστη, µέσα σε τακτή
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους µετά τη
λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης ή η µη αντικατάσταση τους,
όπως επίσης και η εκπρόθεσµη παραλαβή των απορριφθέντων υλικών,
συνεπάγεται κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213 και του
άρθρου 6 του παρόντος Παραρτήµατος.
10. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού µετά τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας
Αρχής, κυρώσεις µε βάση το ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207 και του άρθρου
6 του παρόντος Παραρτήµατος.
11. Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών, υπό την επιφύλαξη των κατ’
αντιστοιχία οριζόµενων στο άρθρο 54 του ν.4412/2016, που παρουσιάζουν
παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η
καταλληλότητά τους και η δυνατότητα αξιοποίησής των, είναι δυνατή η παραλαβή
τους, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, κατά τη αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 208 του ν.4412/16.
12. Επισηµαίνεται ότι τα εκδοθέντα δελτία αποστολής/ τιµολόγια πρέπει
να καταγράφουν µε σαφήνεια τα προς προµήθεια υλικά, όπως αποτυπώνονται στη
διακήρυξη και επακόλουθα στις συναφθείσες συµβάσεις. Σε περίπτωση που αυτό
δεν είναι απολύτως εφικτό (πχ λόγω τεχνικής φύσεως διαδικασιών/των
συστηµάτων του προµηθευτή, λόγω µηχανογραφηµένης ελληνικής-αγγλικής
ονοµασίας υλικού, κωδικογράφησης κλπ) ενδέχεται, κατά την υπογραφή της
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σύµβασης ή κατά τα διάφορα στάδια ελέγχου, να ζητηθεί από τον προµηθευτή ο
οποίος και υποχρεούται τότε να επισυνάψει κατάλληλα υπογεγραµµένο σχετικό
Πίνακα Αντιστοιχίας Υλικών, όπου σε κατάλληλες στήλες θα καταγράφονται σε
αντιστοιχία, αφενός η αρίθµηση, η ονοµασία και η ποσότητα των υλικών όπως
αποτυπώνονται στη Σύµβαση, αφετέρου η ονοµασία, η ποσότητα και ο κωδικός
των υλικών όπως αποτυπώνονται στα δελτία αποστολής/τιµολόγια και σε απόλυτη
συµφωνία µε την υποβληθείσα κατά το διαγωνισµό προσφορά του. Ενδεικτική
µορφή του, η εξής:
(Επωνυµία Εταιρείας-Στοιχεία)
Πίνακας Αντιστοιχίας Υλικών
Σύµβασης υπ’ αριθµ:_____/___
Στοιχεία Υλικών
σε Σύµβαση
α/α
Ονοµασία Ποσότητα
υλικών
υλικών
υλικών

Στοιχεία Υλικών
σε ∆ελτία Αποστολης/Τιµολόγια
Ονοµασία
Ποσότητα
Κωδικός
υλικών
υλικών
υλικών

(αρµόδιες υπογραφές-σφραγίδα εταιρείας)
Άρθρο 7ο
Πληρωµή – Κρατήσεις
1. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται, µετά την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της σύµβασης, από την Υπηρεσία Χρηµατικού του 424 ΓΣΝΕ.
2.
Για την υλοποίηση της αποπληρωµής του συµβατικού τιµήµατος στον
ανάδοχο, απαιτούνται, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 200 παρ.5, τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του ενδιάµεσου/τµηµατικού
παραδοτέου του συµβατικού αντικειµένου (πρωτόκολλο που εκδίδεται από την
αρµόδια επιτροπή).
β.
Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, επί πιστώσει, του αναδόχου,
στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθµός της σύµβασης και το
ενδιάµεσο τµήµα (χρονικό διάστηµα) παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται.
γ.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας (για είσπραξη
χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης), που προσκοµίζεται από τον ανάδοχο
κατά την πληρωµή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωµής
υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο
1 παρ.1 περιπτ. α΄ της ΠΟΛ 1274/2013 «Αποδεικτικό Ενηµερότητας άρθρου 12 του
ν.4174/2013 (Α΄ 170).
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δ.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, που προσκοµίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωµή,
εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωµής υπερβαίνει το ποσό
των τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από
βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία,
του εντασσόµενου στον ΕΦΚΑ φορέα, εφόσον υπήρχε έως την 31-12-2016
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον
εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠΜΜΕ ή σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα
προσκοµίζεται από την εταιρεία Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι
«∆εν υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ
(ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».
ε.

Επίσηµο αποδεικτικό ΙΒΑΝ.

στ.
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) συµπληρωµένη
από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωµής, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός του
τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυµεί ο ίδιος να κατατίθεται το
σχετικό ποσό και ότι σε ενδεχόµενη κατάργηση του λογαριασµού ή ανακρίβειας των
στοιχείων του, οφείλει να ενηµερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία Χρηµατικού του 424
ΓΣΝΕ, που διενεργεί την πληρωµή, αναλαµβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση,
εξ ολοκλήρου το κόστος από απόρριψη εµβάσµατος (τυχόν επιβληθείσες
προµήθειες). Η Υπεύθυνη ∆ήλωση σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από
ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασµού, στην
οποία να εµφαίνεται το δικαιούχο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή από άλλο επίσηµο
αποδεικτικό ΙΒΑΝ.
ζ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης, που µπορεί να ζητηθεί από
τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται κατά
περίπτωση από τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα/ τους έχοντες
δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
3.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις ποσοστού 14,23068%, οι
οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του καταβαλλόµενου ποσού (άνευ
ΦΠΑ) και αναλύονται όπως παρακάτω:
α/α
1α
1β
1γ
2α
2β
2γ
3α

Κρατήσεις
Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ)
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Ποσοστά
4,00000 %
0,08000 %
0,01600 %
0,07000 %
0,00210 %
0,00042 %
0,06000 %
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3β
3γ
4

5

Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ
Ειδικός Κλάδος Οικονοµικής Ενίσχυσης
Μερισµατούχων Μ.Τ.Σ. προερχοµένων
από το Στρατό Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ)
Βράβευση Αριστούχων Μαθητών (ΒΑΜ)
Σύνολο

0,00180 %
0,00036 %
8,00000 %
2,00000 %
14,23068%

4.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις και εισφορές υπέρ
Ασφαλιστικών Ταµείων (εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης στον φορέα
υπαγωγής).
5.
Από τους προµηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος
Εισοδήµατος (ΦΕ) σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4,00%) για την προµήθεια
υλικών και οκτώ τοις εκατό (8,00%) για την παροχή υπηρεσίας, στο ποσό που
προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε
εφαρµογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
6.

Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

7.
Η πληρωµή αναστέλλεται σε περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόµισης
των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής.
8.

Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€).

9.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται και
επιβάλλονται από οποιαδήποτε διοικητική Αρχή.
Άρθρο 8ο
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο προµηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, σε περίπτωση που:
α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται
για την κατακύρωση.
β. ∆εν υποβάλλει τα απαιτούµενα για την κατακύρωση δικαιολογητικά.
γ. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.
2. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσµία που
του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή.
3. Ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον
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συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε.

4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται κατάπτωση της αντίστοιχης Εγγυητικής
Επιστολής, µη αποκλειόµενων λοιπών κυρώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.
5. Αν ο προµηθευτής φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά
υλικά µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής άνευ ΦΠΑ αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
6. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία µετά από προηγούµενη
κλήση προς απολογία του οικονοµικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για κάθε
περίπτωση πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής που να διαπιστώνει κατά τρόπο
επαρκή την παράβαση.
7. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η αρµόδια
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική
της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τµήµατα του
Νοσοκοµείου.
8. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο
προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του 424
ΓΣΝΕ από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
10. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 9ο
Ανωτέρα Βία
1.
Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρω βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν ανωτέρω βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
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α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του οικονοµικού φορέα.
β.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του
οικονοµικού φορέα.
γ.
Πληµµύρα.
δ.
Σεισµός.
ε.
∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος στον οικονοµικό
φορέα ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των µηχανηµάτων
αυτών, που πιστοποιείται από αρµόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη βάση επηρεασµού
εκτέλεσης της σύµβασης.
στ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου).
ζ.
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
η.
Τροµοκρατική Ενέργεια.
θ.
Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεµος.
4.
∆εν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται στο
πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του οικονοµικού φορέα
και των συνεργατών του, δυνάµενα να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των
συµβατικών υποχρεώσεων.
Άρθρο 10ο
Εκχωρήσεις
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της αναθέτουσας αρχής.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος
(δικαιώµατα του οικονοµικού φορέα που απορρέουν από τη συναφθείσα σύµβαση)
σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από αίτηµα του οικονοµικού φορέα που
υποβάλλεται προς έγκριση από την αναθέτουσα αρχή, το οποίο συνοδεύεται από
την αντίστοιχη αναγγελία εκχώρησης των απαιτήσεών του από την συναφθείσα
σύµβαση, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 145 του ν.4270/2014 (Α΄
143).
Άρθρο 11ο
Εµπιστευτικότητα
1.
Ο οικονοµικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης,
οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που
περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συµβατικού αντικειµένου
που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό
του. Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις εν λόγω
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών
του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε
άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση
επαγγελµατική εξάρτηση από τον οικονοµικό φορέα κατά την εκτέλεση της
σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα
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πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο, για
την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες
δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει
σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία,
ενώ δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της
συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, εις το διηνεκές.
Άρθρο 12ο
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα «Χ» του Προσαρτήµατος «Α» του ν.4412/2016.
2.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία επέλθει σε
τρίτους ή σε εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, οι οποίες
συντελούνται αποδεδειγµένα από πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη εκτέλεση του
συµβατικού αντικειµένου.
Άρθρο 13ο
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη ∆ιαδικασία Εκτέλεσης της Σύµβασης
1.
Ο ανάδοχος µπορεί, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο
205, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρµογή
των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, του ν.4412/2016 (Α΄ 147)
καθώς και κατ` εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής
αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις.
2.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο,
ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου οργάνου, (αρµόδια επιτροπή),
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
3.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως
όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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Άρθρο 14
∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών

1.
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει
από τη σύµβαση, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή
ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. Παρέκταση
αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή
περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο
προσφεύγων ή ο ενάγων.
2.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 του
ν.4412/2016 (Α΄
147) ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
3.
Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν
συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο
από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την οποία η
υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο
ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
4.
Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία
(1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή
προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του
αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν
πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή.
Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι
αµέσως εκτελεστές.
5.
Κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων που εκδίδονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση
της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί
να διαταχθεί µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει αναστολή
της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης
εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την
παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται,
συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το
αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία
(3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η
απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση
κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6.
Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται
είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή
υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.
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Άρθρο 15ο
Ποινικές Ρήτρες

1.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη
λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 218, µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
2.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πληµµελή εκτέλεση
των όρων της σύµβασης.
3.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α.
Καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε
περίπτωση τµηµατικών / ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
γ.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές
προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως.
δ.
Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή
εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά
τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός αν
αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
4.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συµψηφίζεται από/µε την
αµοιβή του αναδόχου.
5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το
δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 16ο
Λοιποί Όροι
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1.
Κανένας υποψήφιος οικονοµικός φορέας δεν µπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας
σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ως επίσηµο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και
διαβίβασης της σχετικής µε το διαγωνισµό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών
σχετικών εγγραφών κλπ, τόσο για διευκρίνιση επί της διακήρυξης/ απάντηση που
αποστέλλεται σε υποψήφιο οικονοµικό φορέα, όσο και στους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί υποχρεωτικά από τις
συµµετέχουσες εταιρείες στο ΤΕΥ∆, µη αποκλειόµενων κατά περίπτωση των
λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας (fax κλπ), Έχει επίσης το δικαίωµα και
να κάνει δεκτές τις σχετικές διευκρινιστικές και λοιπές απαντήσεις και έγγραφα που
ζητεί από τους οικονοµικούς φορείς µετά την αποσφράγιση των προσφορών, τα
οποία αντίστοιχα αποστέλλονται από τους οικονοµικούς φορείς, µε τα παραπάνω
µέσα διαβίβασης και επικοινωνίας.
3.
Το ΤΕΥ∆ και οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του οικονοµικού φορέα, που
ζητούνται εξαρχής από τη διακήρυξη, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
σχετικά άρθρα, µε πρωτότυπες φυσικές υπογραφές ή ψηφιακές υπογραφές.
4.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, συµβατικό πλαίσιο και εφαρµοστέα
νοµοθεσία είναι οι διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147) οι οροί της σύµβασης και
συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
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