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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ανάδειξης αναδόχου για την Προµήθεια:
Χειρουργικών γαντιών CPV (33141420-0)
του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιµής
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
 Ο Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/τΑ/3-5-2019) «Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ένοπλων
∆υνάµεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», άρθρο 56.
 Ο Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/τΑ/25-4-2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση
στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 33.
 Ο Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/τΑ/1-4-2019) «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά µε την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηµατικών πληροφοριών που δεν
έχουν αποκαλυφθεί (εµπορικό απόρρητο) από την παράνοµη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή
τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρα 43 και 44.
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 Ο Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/τΑ/18-12-2019) «Ρυθµίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή
Προµηθειών Υγείας», άρθρο 87.
 Ο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τΑ/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 107.
 Ο Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τΑ/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και
τροποποίηση διατάξεων».
 Ο Ν. 4542/2017 (ΦΕΚ 95/τΑ/1-6-2018) «Ρυθµίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών
Υγείας», άρθρο 4.
 Ο Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/τΑ/12-5-2016) µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 34.
 Το Π.∆. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τΑ/4-5-2017) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
 Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τΑ/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τΑ/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
 Το Π.∆. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τΑ/23-3-2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία».
 Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τΑ/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
 Ο N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τΑ/23-12-2014) Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.
3419/2005 (τΑ' 297) και άλλες διατάξεις και του Ν. 3614/2007 (τΑ' 267) «∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013».
 Ο N. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τΑ/11-7-2014) «Προσαρµογή στο Εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής
Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9/10/2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης
σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών – µελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για µεταµόσχευση. Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις, άρθρο 47.
 Ο Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τΑ/8-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής και εποπτείας (ενσωµάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 Ο Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τΑ/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποίηση των
διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (τΑ΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις, άρθρα 1 και 3.
 Ο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τΑ/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες διατάξεις».
 Ο N.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τΑ/9-5-2013) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές, παρ. Ζ.
 Ο N. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τΑ/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
 Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τΑ/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµόσιων Συµβάσεων», άρθρο 11 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τΑ΄/2012).
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 Ο Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τΑ/2-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις».
 Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τΑ/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».
 Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/τΑ/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής», σύµφωνα µε τον οποίο η διαχείριση όλων των αποβλήτων, καθώς και ο εθνικός
σχεδιασµός της διαχείρισης όλων των αποβλήτων αποτελεί αρµοδιότητα του ΥΠΕΚΑ.
 Ο Ν.3867/3-8-2010 (ΦΕΚ128/3-8-2010) άρθρο 27 παρ.12 «εξόφληση προµηθειών
Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών».
 Ο Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τΑ/18-6-2017) «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
 Ο Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τΑ/9-2-2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
 Ο Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τΑ/4-4-2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
Β. Τις Αποφάσεις
1) Η υπ’ αριθµ. 25ης/2020 (θέµα 36ο) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Α∆Α: Ω09Τ46906Λ-Ζ0Ε):
«Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού ∆ιαγωνισµού προµήθειας «Χειρουργικών γαντιών» µε CPV
(33141420-0), προϋπολογισµού 74.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.»
2) Η υπ’ αριθµ. 1804/06-08-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων (Α∆Α: ΨΑΣΘ46906Λ-Κ4Ε)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

1.
∆ηµόσιο Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προµήθεια
Χειρουργικών γαντιών CPV (33141420-0) για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ», προϋπολογισµού 74.400,00 συµπεριλαµβανόµενου
ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο
Κεφάλαιο Γ Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων της ∆ιακήρυξης Αριθµ.: 42/2020 που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.
2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη , µέχρι την
28.09.2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00πµ
Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι
εκπρόθεσµες και θα επιστραφούν
4. Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, την 28.09.2020 ηµέρα ∆ευτέρα
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ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί ειδικά για
το σκοπό αυτό µε σχετική απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ .
5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού, µπορούν να παρίστανται οι προµηθευτές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους.
6. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ)
2ος όροφος, όλες τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες 9:00 µε 14:00 και στο τηλέφωνο 2613-601872.
7. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ο ∆ιοικητής
του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών
«Ο Άγιος Ανδρέας».

Ηλίας Θεοδωρόπουλος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης-Συνοπτικά στοιχεία

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει τιµής

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
(∆ΙΑΥΓΕΙΑ -ΚΗΜ∆ΗΣ &

στις 14-09-2020

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
Ηµεροµηνία: 28-09-2020
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµέρα: ∆ευτέρα
Ώρα: 11:00 π.µ.
Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Χειρουργικά γάντια
τεχνικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆OYΣ

προδιαγραφές

και

οι

απαιτήσεις

σχετικά

µε

την

απαιτούµενη προµήθεια ορίζονται στη διακήρυξη.

33141420-0

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης,

www.agandreashosp.gr

άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα
έγγραφα της Σύµβασης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ

Γ.Ν. Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ € (74.400,00 €)

ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ

Τον προϋπολογισµό του Γενικού Νοσοκοµείου ΠΑΤΡΩΝ – ΚΑΕ

ΒΑΡΥΝΕΙ

1311
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ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισµοί
Φορέας ∆ιενέργειας – ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
∆ιεύθυνση έδρας : Καλαβρύτων 37, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
Τηλέφωνο

: 2613 – 601872

fax

: 2610 – 227896

Αρµόδιος υπάλληλος : Σ. Ανωγιάτη –Ε. Τόιτου

Στοιχεία της σύµβασης
1. Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
για την προκηρυσσόµενη προµήθεια.
2. Αναθέτουσα Αρχή: Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ που θα υπογράψει µε τον
Ανάδοχο /Αναδόχους την σύµβαση για την εκτέλεση των υπό προκήρυξη ειδών.
3. Ανάδοχος/ Προµηθευτής: Οι προκρινόµενοι του διαγωνισµού που θα κληθούν να
υπογράψουν τις συµβάσεις και να εκτελέσουν την υπηρεσία.
4. Φορέας ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Φορέας του άρθρου 9 Ν. 3580/2007, ο οποίος
θα διενεργήσει τον διαγωνισµό, για τις δε ανάγκες του οποίου διεξάγεται ο παρών
διαγωνισµός.
5. Συµβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον
Ανάδοχο της προµήθειας και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την
συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την
διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά
του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
6. Επίσηµη γλώσσα: Της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα
της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην
ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων /
υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην
ελληνική γλώσσα.
7. Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη του
διαγωνισµού και θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα
ρυθµίζονται από την σύµβαση θα έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των
κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών.
8. Ο προϋπολογισµός της εκτέλεσης της Προµήθειας ορίζεται σε εβδοµήντα τέσσερις
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ € (74.400,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Τα επιµέρους
στοιχεία του κόστους της σύµβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονοµικές
επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και
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όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο/
Αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 3. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Πρόγραµµα «∆ιαύγεια», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στην ιστοσελίδα (Web Site) του ΓΝΠ «ο Άγιος Ανδρέας»:
www.agandreashosp.gr
∆ηµοσίευση στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜ∆ΗΣ 14.09.2020 και
στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου µας www.agandreashosp.gr

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων, ∆ιευκρινίσεων – Συµπληρωµατικών Πληροφοριών
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της ∆ιακήρυξης γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης

http://www.agandreashosp.gr.

Στην

περίπτωση,

αυτή

τυχόν

διευκρινίσεις

ή

τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί
ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές.

Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-

τροποποιήσεων θα γίνεται µε βάση τον αριθµό της ∆ιακήρυξης 42/2020
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές διευκρινίσεις ή
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται ως
ορίζεται στο άρθρο 121 του Ν.4412/2016
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν
εξετάζονται.
Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές
πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (µέσω fax, αναφέροντας το θέµα και
τον αριθµό της ∆ιακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήµατος και εφόσον έχουν
παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (Fax). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης
θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της υποβολής
των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται και θα κατατίθενται στο Τµήµα
Προµηθειών του Φορέα ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού και συγκεκριµένα

του ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Fax:2610 - 227896) και θα ενηµερώνεται αµέσως η Επιτροπή
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.
Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται µε απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ µετά σχετικό
πρακτικό – εισήγηση επί των διευκρινίσεων της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.
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Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η ενηµέρωσή του για τυχόν
διευκρινήσεις – τροποποιήσεις.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
Σύµφωνα µε το αρ. 25 του Ν. 4412/20156, υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 6. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Υποβολή Στοιχείων και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, µαζί µε την προσφορά τους:
1.1 Φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, ο οποίος θα περιέχει, τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά:
Α. Έλληνες πολίτες
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
αντιπρόσωπό τους.
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2. Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ης
(ΤΕΥ∆)( άρθρου 79 παρ. 4.ν.4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )
Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί από το Μέρος IV να συµπληρώσει µόνο την
ενότητα α του χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV
του εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η συµπλήρωση του Μέρους V

3.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,
σε εφαρµογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων
οι

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

γ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
ε. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

Β. Αλλοδαποί
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
αντιπρόσωπό τους.
2. . Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ης
(ΤΕΥ∆)( άρθρου 79 παρ. 4.ν.4412/2016 ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι )

Επισηµαίνεται ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί από το Μέρος IV να συµπληρώσει µόνο την
ενότητα α του χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV
του εντύπου. Επίσης δεν απαιτείται η συµπλήρωση του Μέρους V

3.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,
σε εφαρµογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014).
όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων
οι

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

γ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
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δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
ε. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β.
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. ΙΚΕ και από
τον Πρόεδρο ή από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης.
Συγκεκριµένα οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να καταθέσουν, αναλόγως µε την
νοµική µορφή κάθε νοµικού προσώπου:
2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
•

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων

•

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας

•

Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή.

•

Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την

οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
•

Πρακτικό

απόφασης

∆.Σ.

περί

εγκρίσεως

συµµετοχής

σε

∆ιαγωνισµούς

και

εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή IKE ):
•

Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της

εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ
καταστατικού της εταιρίας.
•

Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή

2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά
που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ
καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία
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προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό
νοµιµοποιητικό όρο.
∆. Συνεταιρισµοί
1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό
στοιχεία (Α) Έλληνες Πολίτες, (Β) Αλλοδαποί και (Γ) Νοµικά πρόσωπα Ηµεδαπά ή
Αλλοδαπά, καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί
νόµιµα.
∆ιευκρινίζεται ότι:
το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον

•

Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω,
υπό στοιχεία Α, Β και Γ, για τον κάθε οικονοµικό φορέα, που συµµετέχει στην ένωση.
2. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους
συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το
πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

ΑΡΘΡΟ 7.

Πρόσθετοι Όροι

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 8. Υποβολή Προσφορών
1.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν εµπροθέσµως την προσφορά

τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η
κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον Ν4412/2016.
2.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο µε οποιοδήποτε τρόπο

στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ
ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι την 24-09-2020 ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 11:00 πµ. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα
ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιµέρους φακέλους (µε τα
αντίτυπα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονοµικής) µε την ένδειξη:
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» Αρ.

διακήρυξης: 42/2020
3. Επίσης στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.



Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.



Ο αριθµός της διακήρυξης.



Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας)
5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Α άρθρο 6.της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαµβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία προσφοράς

ανά είδος της οµάδας αριθµητικώς και

ολογράφως .
Συνοπτική περιγραφή στο Κεφάλαιο Β άρθρο 2.
6. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω
αριθµό αντιτύπων:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο +cd

Οικονοµική Προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο +cd

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο.

8. ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη
ηµεροµηνία και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
9. Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως
εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
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10. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
11. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην
τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που µπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
12.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους συµµετέχοντες µπορεί να γίνει

και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός
το αποδεχτεί.
13.

Ένα από τα αντίτυπα ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να

αναγράφεται

ευκρινώς

η

λέξη

“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”.

Το

περιεχόµενο

του

πρωτοτύπου

είναι

επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
14.

Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Οικονοµικής Προσφοράς και των σχετικών

εγγράφων µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
15. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και
σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει
να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν,
διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα
ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού.
16. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν
γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται
βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο
φάκελο του διαγωνισµού.
17.

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

Ν. 4412/2016 κατά της

διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
18.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι

διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά
την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Φορέα διενέργειας του διαγωνισµού, µετά
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από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 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.
19.

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον

αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό
τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη
της προσφοράς
20.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν

λαµβάνονται υπόψη.
21.

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝ∆ΡΕΑΣ»
δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά
απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών και µάλιστα στοιχεία που σχετίζονται µε
τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν µπορούν να ανήκουν
στην κατηγορία αυτή των εµπιστευτικών πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 9. Τιµές Προσφορών - Νόµισµα
1. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθµητικώς και ολογράφως.
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή τότε η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Το τίµηµα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ για το σύνολο της
ποσότητας αλλά και επιµέρους ποσοτήτων. Στην τιµή θα περιλαµβάνεται κάθε επιβάρυνση
εκτός ΦΠΑ, ο οποίος ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει
να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
6. Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιµή µονάδας χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και σύνολο Φ.Π.Α.
∆) Συνολικό κόστος µε Φ.Π.Α.
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7. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
8. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσµα.
9. Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
10. Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένος να το
αναφέρει στον

Αναθέτοντα

κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις

µετά την υποβολή των προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.
11. Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός µέρη
που πιθανόν υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιµή χωριστά για
κάθε µέρος απ’ αυτά.
12. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή των παρεχοµένων υπηρεσιών,
όπως αυτή προκύπτει από την οικονοµική προσφορά.
13. Το τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό 12µηνο ισχύος της
σύµβασης.
14. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται
στην προσφορά, θεωρείται αµαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
15. 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 για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα
στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
16. Οι προσφερόµενες τιµές των υλικών – υπηρεσιών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις
ανώτατες τιµές του Παρατηρητηρίου Τιµών της Ε.Π.Υ (για όσα υλικά-υπηρεσίες αυτές υπάρχουν).
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού εντός του φακέλου της οικονοµικής τους
προσφοράς, να αναφέρουν τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιµών και το αντίστοιχο
αναγραφόµενο σε αυτόν ποσό για κάθε προσφερόµενο είδος -υπηρεσία.
Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη - υπηρεσίες δεν περιλαµβάνονται η δεν
αντιστοιχίζονται στο παρατηρητήριο τιµών της Ε.Π.Υ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να το δηλώνουν
στην προσφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 10. Η Ισχύς των Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προµηθευτές για (180) εκατόν ογδόντα
ηµέρες από την επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των (180) εκατόν ογδόντα ηµερών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους συµµετέχοντες µπορεί να γίνει
και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός
το αποδεχτεί.
4. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.
5. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτηµα προς τους προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες
πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.
6. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν,
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
7. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα
ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία
άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων της
Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 11. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
1.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν
προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη
διακήρυξη.
2.

Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετασχόντων στον

διαγωνισµό, καθώς επίσης

των τεχνικών & οικονοµικών στοιχείων των προσφορών που

κατατέθηκαν.
3.

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το

άνοιγµα της αντίστοιχης Προσφοράς.
4.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται ως εξής:

Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται
αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο όλοι
οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο του ∆ιαγωνισµού.
Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες Η αποσφράγιση των
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πρόσφορων

θα

πραγµατοποιηθεί

ενιαία

χωρίς

διάκριση

σταδίων/φάσεων

(αξιολόγηση

δικαιολογητικών ,αξιολόγηση τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς) σε εφαρµογή της παρ. 4 του
αρ.117 του Ν4412/2016 .
Ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, µε την εξής διαδικασία:
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους
των

προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι µε την

ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν
υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως
φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών
και οικονοµικών προσφορών, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
ανά φύλλο, την τεχνική και οικονοµική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα
στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη
συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της
∆ιακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των
δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί
των υποβληθέντων στοιχείων.
Εάν στο ∆ιαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαµηλές, θα
ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η
εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του
υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Όπως αυτά ορίζονται συτα αρ. 88-89

του

Ν4412/2016
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µπορεί να επικοινωνεί γραπτά
µε τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως
από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών
τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Στο τέλος της διαδικασίας και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών
προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από
χαµηλότερη τιµή προσφορά βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συµµετέχοντες.

Κατακύρωση
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Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την
Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούµενο στάδιο,
κοινοποιείται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων στους
συµµετέχοντες, για την οριστική ανάδειξη αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση του εντός είκοσι (20)
ηµερών να υπογράψει την σύµβαση. Η υπογραφή της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα

ΑΡΘΡΟ 12: ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης
Πρόσκληση

για

υποβολή

∆ικαιολογητικών

Κατακύρωσης

(Άρθρο

103

Ν.4412/2016)
• Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αρχή κατόπιν απόφασης της ειδοποιεί εγγράφως
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του
ΤΕΥ∆. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην αρµόδια επιτροπή.
•

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που

υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η Αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς
και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ηµέρες.
•

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο
χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ ή
η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.α,
τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν.
4412/2016.
•

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη

πρακτικού από την αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή για τη λήψη
απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν.
4412/2016).

Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών αρ.διακ. 42/2020

20

ΑΔΑ: Ω5ΞΙ46906Λ-ΑΝΞ

20PROC007306535 2020-09-14

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται
µε ποινικές καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές
οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν
το ΤΕΥ∆.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται
από την αρµόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση). Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – προσωρινό
ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της. Σε περίπτωση
υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε
αφερεγγυότητα ή επαγγελµατικό παράπτωµα):
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης 4β του άρθρου 73 του Ν.4412/16, πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρµόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή 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. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές
παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης 4β του άρθρου 73.
ΙΙ) Για την περίπτωση 4α του άρθρου 73 ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στο µέρος λόγοι αποκλεισµού.

Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών αρ.διακ. 42/2020

21

ΑΔΑ: Ω5ΞΙ46906Λ-ΑΝΞ

20PROC007306535 2020-09-14

∆) Η Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει µαζί µε
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά
αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 13. Απόρριψη προσφορών
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και µε το αρθ. 90 του Ν4412/2016, απορρίπτεται
προσφορά που:
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά
3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά.
4. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας.
5. ∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά,
6. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε
σηµείο της τεχνικής προσφοράς,
7. Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης,
8. Η οικονοµική προσφορά είναι υπερβολικά χαµηλή
9. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των (180) εκατόν ογδόντα

ηµερών από την

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
10. Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης,
11. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 14. Ενστάσεις -Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15. Κρίσεις – Αποτελέσµατα
Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την Επιτροπή
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννοµου συµφέροντός της κατά την ελεύθερη
κρίση της και αζηµίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η
Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον
αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν.
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Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:
o

Η τιµή

o

Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης

o

Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

διακήρυξης.
o

Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων,

όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και
αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση προµήθεια.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει όπως ορίζεται άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 µε
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, αξιολογούνται µόνο οι
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 16. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύµβασης, Εγγυήσεις
1.

Η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από

εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και

ανακοινώνεται εγγράφως

στον ανακηρυχθέντα

Ανάδοχο και στους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τα οριζόµενα των άρθρων 104 και 105 του
Ν.4412/2016 Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων,
συµπληρώνεται η σχετική Σύµβαση η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
Κατακύρωσης.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό
χαρακτήρα.
2.

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και

εγκύρως κατακυρώθηκε η προµήθεια, υπογράφεται Σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας.
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3.

Η Σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που

περιλαµβάνονται στην ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την
κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.
4.

Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός

κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
5.

Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του

διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του
διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύµβασης. Οι όροι της σύµβασης οφείλουν
να αντανακλούν τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δηµοπράτησης.
6.

Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή

σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι

αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της

λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα ∆ιακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και
Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή.
7.

Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή

µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα
αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για Κατακύρωση.
8.

Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύµβαση, ο δε υποψήφιος

Ανάδοχος καλείται να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα σε 20 µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης.
9.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να

υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην
περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύµβασης και ακολουθείται
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.
10.

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του

τελικού κειµένου της Σύµβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του
κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο.
11. Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο θα του κατακυρωθεί

ο διαγωνισµός είναι

υποχρεωµένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των
παρεχοµένων υπηρεσιών που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α., µε απεριόριστο χρόνο ισχύος.
12. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
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13. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας,
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
14. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας.
15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαµβάνει τα οριζόµενα της § 4 του άρθρου
72 του Ν.4412/2016
16. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας ενεργείται µε επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής στον προµηθευτή.
17. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και µη
αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή.

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα
πραγµατοποιείται

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της

Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης.
Η παράδοση

και η παραλαβή των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνει µε ευθύνη µέριµνα και

δαπάνη του προµηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία.
Την παραλαβή θα διενεργεί τριµελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρµόδιο όργανο
διοίκησης της υπηρεσίας που τα παραλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 208 του
Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 18 : ∆ΕΙΓΜΑΤΑ -∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 214 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και στα Παραρτήµατα αυτής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε
τους όρους της Σύµβασης, της ∆ιακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του,
διαφορετικά υποχρεούται να αποζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή και µε τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού, υποχρεούται δε να
λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της Προµήθειας.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
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απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, υπό προµήθεια
προϊόντος και του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα
διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως
στις απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας
κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των
εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας
Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωµάτων που απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Προµήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται
ο Ανάδοχος µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την ένωση/
κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
µελών για την ολοκλήρωση της Προµήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αµελλητί να ενηµερώσει σχετικά εγγράφως
την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συµβατικοί όροι µπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύµβαση υλοποιείται από τα
λοιπά µέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η
σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συµβατικών
όρων από τα εναποµείναντα µέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν για
να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση/κοινοπραξία οφείλει να
προτείνει αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος µέλους. Η πρόταση θα
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πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσµεύεται για την
προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συµβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις
υποχρεώσεις του αποχωρούντος µέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει µε Απόφασή της την
αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όµως που η πρόταση για συγκεκριµένο αντικαταστάτη δεν γίνει
αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία
έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 20. Πληρωµή-Κρατήσεις
Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται από το Νοσοκοµείο εντός εξήντα (60) ηµερών από την
υποβολή

τιµολογίου και µετά την υπογραφή του σχετικού εντάλµατος πληρωµής, και αφού ο

ανάδοχος προσκοµίσει (Ν.4412/2016 άρθρο 200):

•

Τιµολόγιο

•

Φορολογική Ενηµερότητα

•

Ασφαλιστική Ενηµερότητα

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64 όπως
εκάστοτε ισχύει).
Στην αµοιβή του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον ανάλογο ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την
Αναθέτουσα Αρχή

µε έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά

εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 204 του Ν4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει σχετικά
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη κατάλληλα εκπλήρωσης της
προµήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 22. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
1. Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, ο προµηθευτής θα υπόκειται αρχικά

σε έγγραφη

επίπληξη, στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως, από τον φορέα (νοσοκοµείο), στην
συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή παραλαβής ειδών το οποίο και θα εγκριθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή. Την αµέσως επόµενη περίπτωση

παράβασης όρου σύµβασης από τον

ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιµο ίσο µε το 5% της µηνιαίας αποζηµίωσης. Την τρίτη περίπτωση
παράβασης όρου σύµβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιµο ίσο µε το 10% της
µηνιαίας αποζηµίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύµβασης ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός και δεν συµµορφώνεται ο
προµηθευτής στους όρους της σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας και η προµήθεια δεν
παρασχεθεί ή παρασχεθεί πληµµελώς για το διάστηµα αυτό, τότε ο προµηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
203 εως και 209 & 218 του Ν.4412/2016
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προµηθευτής
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προµηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα
Αρχή αζηµίως.
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή
εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δηµόσιας σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία
1. Ο Προµηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης.
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2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα
∆ικαστήρια Πατρών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. ∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια
κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω Παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 24. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής της και για ένα έτος.
Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της
ισχύος της εφόσον έχει υπογραφεί σύµβαση προµήθειας γιο τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά
από την Ε.Π.Υ. ή την 6η Υ.Πε. ∆υτ. Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης
αξίωσης από τον Ανάδοχο.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών,
αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η εκτέλεση των
υπηρεσιών, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά
Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το το σύνολο της προσφερόµενης
προµήθειας η και επιµέρους σύµφωνα µε το Παράρτηµα των Τεχνικών προδιαγραφών.
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο :

Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή
Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς
Καταγράφεται η προσφερόµενη υπηρεσία από τον υποψήφιο ανάδοχο, όπως παρουσιάζεται
στο Κεφάλαιο Γ΄ Παράρτηµα ΙΙ, Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς πίνακας 1.
Η καταγραφή θα πρέπει γίνει:


Με την αναφορά της υπηρεσίας για την οποία κάνει προσφορά.



Με την περιγραφή των απαιτούµενων προδιαγραφών και όρων σύµφωνα µε το

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της παρούσης.
Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά)
µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονοµική Προσφορά
Η οικονοµική προσφορά που θα κατατεθεί θα περιλαµβάνει το σύνολο της προσφερόµενης
προµήθειας η και επιµέρους .
1. Οι τιµές των προσφεροµένων ειδών θα πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και
ολογράφως.
2. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί συνολικά και θα αναγραφεί στην
οικονοµική προσφορά.
3. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συµπληρώσει τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς,
όπως δίνεται στο Κεφάλαιο Γ παράρτηµα ΙΙ Πίνακας 2.
5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά. Η ευθύνη όµως, για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο
ανάδοχο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Χειρουργικά Γάντια
33141420-0

CPV

ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

74.400,00 € µε Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΝΤΙΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

N 6,5

5532,00

0,159

879,59 €

932,36 €

N7

6799,00

0,159

1.081,04 €

1.145,90 €

N 7,5

9642,00

0,159

1.533,08 €

1.625,06 €

N8

10103,00

0,159

1.606,38 €

1.702,76 €

N 8,5
Α2. ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
∆ΙΑΦΑΝΗ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ - ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) ΜΟΥΤΖΕΣ
SMALL

7350,00

0,159

1.168,65 €

1.238,77 €

36843,00

0,0023

84,74 €

89,82 €

MEDIUM

63609,00

0,0023

146,30 €

155,08 €

LARGE

55035,00

0,0023

126,58 €

134,18 €

SMALL

12340,00

0,0296

365,26 €

387,18 €

MEDIUM

12340,00

0,0296

365,26 €

387,18 €

LARGE

12340,00

0,0296

365,26 €

387,18 €

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ 6%

Α1. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ
ΠΟΥ∆ΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ &
ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ

A3. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ LATEX ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.

Α4. ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ
ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥ∆ΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ &
ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ
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N 7, 5

773,00

0,179

138,37 €

146,67 €

N8

814,00

0,179

145,71 €

154,45 €

SMALL

378648,00

0,056

21.204,29 €

22.476,55 €

MEDIUM

431299,00

0,056

24.152,74 €

25.601,91 €

LARGE

300451,00

0,056

16.825,26 €

17.834,77 €

70.188,51 €

74.399,82 €

Α5. ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ LATEX
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. ΜΕ
ΠΟΥ∆ΡΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
•

Εξεταστικά / ∆ιαδικαστικά γάντια (Examination / Proceduregloves) : αποστειρωµένα
και µη-αποστειρωµένα γάντια από Latex ή άλλο υλικό, που προορίζονται για ιατρικές
εξετάσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες.

•

Χειρουργικά γάντια (Surgicalgloves) : αποστειρωµένα, από Latex ή άλλο υλικό για
χειρουργικές επεµβάσεις, µικροεπεµβάσεις και πράξεις όπου απαιτείται άσηπτη
τεχνική.

Α1) ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ & ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ
- Να είναι κατασκευασµένα από φυσικό Latex πολύ καλής ποιότητας.

ΜΕ

ΠΟΥ∆ΡΑ,

- Να έχουν ανατοµικό σχήµα για σωστή εφαρµογή, µακριές µανσέτες οι οποίες να έχουν
ενισχυµένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο βραχίονα, µε ρεβέρ ή χωρίς ρεβέρ.
- Να προσφέρονται σε όλα τα µεγέθη (Νο 6,5 – 8,5) µε ολικό µήκος γαντιού τουλάχιστον
300mm για κάθε µέγεθος .
- Να είναι προπουδραρισµένα µε βιο-απορροφήσιµο άµυλο (όχι πυριτικό µαγνήσιο).
-Να είναι αποστειρωµένα µε 3ετή διάρκεια αποστείρωσης. Η διαδικασία της αποστείρωσης
πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα.
- Να αναγράφεται το υλικό κατασκευής (latex) για εύκολη ταυτοποίηση, το µέγεθος και το
δεξί/αριστερό.
- Να έχουν πιστοποιηθεί και να έχουν σήµανση CE ως Προϊόντα Ατοµικής Προστασίας
κλάσης ΙΙΙ (Personal Protective Equipment).
- Να αναγράφουν στη συσκευασία την ηµεροµηνία παραγωγής, τον τρόπο και τη λήξη της
αποστείρωσης, τον αριθµό παρτίδας, τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής και του
αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σήµανση CE µε τον αριθµό του κοινοποιηµένου
οργανισµού πιστοποίησης.
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- Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή
γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη).
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής, EN 4552ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις και EN 455-3ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς
κινδύνους (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χηµικούς επιταχυντές) και το πρότυπο EN 374-2:2003
ως προς τη διείσδυση µικροοργανισµών (performance level 3, που εξασφαλίζει επίπεδο
ποιότητας τουλάχιστον AQL). Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά ελέγχου
βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων.
- Να σταλούν δείγµατα από κάθε µέγεθος για αξιολόγηση.
- Να αναγράφεται προαιρετικά στη συσκευασία ο κωδικός εργοστασίου ref.

Α3) ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
Μ.Χ.
- Χωρίς πούδρα. Ολίσθηση που εξασφαλίζει τη µη σύµπτωση των εσωτερικών επιφανειών του
γαντιού και την εύκολη εφαρµογή τους.
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα : EN 455-1:2000 (που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας
τουλάχιστον AQL), EN 455-2:2009+A2:2013 (που εξασφαλίζει κατώτατα όρια αντοχής και
θραύσης καθώς και να υπάρχει συµφωνία µεγέθους και διαστάσεων γαντιού – πλάτος και
ελάχιστο µήκος ), EN 455-3:2006 (που πιστοποιεί τον έλεγχο της βιολογικής τους ασφάλειας
σε όρους χηµικών ουσιών, ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών – πεπτιδίων), EN 4554:2009 (που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιµές για προσδόκιµο χρόνου ζωής, ο οποίος να µην
είναι µικρότερος των 3 ετών).
- Συσκευασία και σήµανση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το
υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ηµεροµηνία παραγωγής και γήρανσης του
προϊόντος κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Αποστολή δείγµατος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή µεµονωµένων γαντιών, αλλά σε
συσκευασία π.χ. των 100 – 150 τεµαχίων).
- Να προσφέρονται σε µεγέθη : Small – Medium – Large.

Α4) ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥ∆ΡΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ & ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ
- Να είναι κατασκευασµένα από φυσικό Latex πολύ καλής ποιότητας µε ολίσθηση που να
εξασφαλίζει τη µη σύµπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη
εφαρµογή τους.
- Να πληρούν όλα τα πρότυπα και τις προδιαγραφές κατασκευής – συσκευασίας των
χειρουργικών γαντιών και τα αποδεικτικά τους ( όπως περιγράφονται στο είδος 1).
- Να προσφερθούν τα µεγέθη (Νο 7,5 – 8).
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- Να σταλούν δείγµατα από κάθε µέγεθος για αξιολόγηση.

Α5) ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ. ΜΕ ΠΟΥ∆ΡΑ
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα : EN 455-1:2000 (που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας
τουλάχιστον AQL), EN 455-2:2009+A2:2013 (που εξασφαλίζει κατώτατα όρια αντοχής και
θραύσης καθώς και να υπάρχει συµφωνία µεγέθους και διαστάσεων γαντιού – πλάτος και
ελάχιστο µήκος ), EN 455-3:2006 (που πιστοποιεί τον έλεγχο της βιολογικής τους ασφάλειας
σε όρους χηµικών ουσιών, ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών – πεπτιδίων), EN 4554:2009 (που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιµές για προσδόκιµο χρόνου ζωής, ο οποίος να µην
είναι µικρότερος των 3 ετών).
-Να έχουν οµοιόµορφη επάλειψη µε παράγωγο αµύλου για εύκολο φόρεµα. Μετά την
αφαίρεσή τους να µην παραµένει µεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του
χρήστη.
- Επιβάλλεται η αποστολή δείγµατος (όχι µεµονωµένα γάντια, αλλά την προσφερόµενη
συσκευασία π.χ. κουτί των 100 τεµαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του
διαγωνισµού.
- Συσκευασία και σήµανση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το
υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ηµεροµηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος
κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Να είναι µη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύµβολο στη συσκευασία
waterproof.
- Να προσφέρονται σε µεγέθη Small – Medium–Large.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ:
Α/Α

Α
Α.1

Α.2

Β.1

Β.1.1

Β.1.2

Β.1.3

Β.1.4

Β.1.5

Β.1.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εξεταστικά / ∆ιαδικαστικά γάντια
(Examination / Proceduregloves) :
αποστειρωµένα
και
µηαποστειρωµένα γάντια από Latex ή
άλλο υλικό, που προορίζονται για
ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές
και θεραπευτικές διαδικασίες.
Χειρουργικά
γάντια
(Surgicalgloves) : αποστειρωµένα,
από Latex ή άλλο υλικό για
χειρουργικές
επεµβάσεις,
µικροεπεµβάσεις και πράξεις όπου
απαιτείται άσηπτη τεχνική.
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ LATEX ΜΕ ΠΟΥ∆ΡΑ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ & ΜΑΚΡΙΑ
ΜΑΝΣΕΤΑ
Να είναι κατασκευασµένα από
φυσικό
Latex
πολύ
καλής
ποιότητας
Να έχουν ανατοµικό σχήµα για
σωστή
εφαρµογή,
µακριές
µανσέτες οι οποίες να έχουν
ενισχυµένο πάχος για καλύτερη
συγκράτηση στο βραχίονα, µε
ρεβέρ ή χωρίς ρεβέρ.
Να προσφέρονται σε όλα τα
µεγέθη (Νο 6,5 – 8,5) µε ολικό
µήκος
γαντιού
τουλάχιστον
300mm για κάθε µέγεθος .
Να είναι προπουδραρισµένα µε
βιο-απορροφήσιµο άµυλο (όχι
πυριτικό µαγνήσιο).
Να είναι αποστειρωµένα µε 3ετή
διάρκεια
αποστείρωσης.
Η
διαδικασία της αποστείρωσης
πρέπει να επικυρώνεται και να
ελέγχεται
σύµφωνα
µε
τα
εναρµονισµένα πρότυπα.
Να
αναγράφεται
το
υλικό
κατασκευής (latex) για εύκολη
ταυτοποίηση, το µέγεθος και το
δεξί/αριστερό.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Β.1.7

Να έχουν πιστοποιηθεί και να
έχουν σήµανση CE ως Προϊόντα
Ατοµικής Προστασίας
κλάσης ΙΙΙ (Personal Protective
Equipment).

Να αναγράφουν στη συσκευασία
την ηµεροµηνία παραγωγής, τον
τρόπο
και
τη
λήξη
της
αποστείρωσης,
τον
αριθµό
παρτίδας, τη διεύθυνση του
εργοστασίου κατασκευής και του
αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τη σήµανση CE µε τον
αριθµό
του
κοινοποιηµένου
οργανισµού πιστοποίησης.
Β.1.9 Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει
διπλή
ανθεκτική
συσκευασία
ασφαλείας (εσωτερική σταθερή
γαντοθήκη
και
εξωτερική
αδιάβροχη θήκη).
Β.1.10 Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα EN 455-1 ως προς την
ποιότητα κατασκευής, EN 455-2ως
προς την αντοχή και τις διαστάσεις
και EN 455-3ως προς την
ασφάλεια
από
βιολογικούς
κινδύνους (περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη, χηµικούς επιταχυντές)
και το πρότυπο EN 374-2:2003 ως
προς
τη
διείσδυση
µικροοργανισµών
(performance
level 3, που εξασφαλίζει επίπεδο
ποιότητας τουλάχιστον AQL).
Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από
τα πιστοποιητικά ελέγχου βάσει
των απαιτήσεων των παραπάνω
προτύπων.
Β.1.11 Να σταλούν δείγµατα από κάθε
µέγεθος για αξιολόγηση
Β.1.12 Να αναγράφεται προαιρετικά στη
συσκευασία
ο
κωδικός
εργοστασίου ref.
Β.2
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥ∆ΡΑ
LATEX
ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.
Β.2.1 Χωρίς πούδρα. Ολίσθηση που

ΝΑΙ

Β.1.8

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Β.2.2

Β.2.3

Β.2.4

Β.2.5
Β.3

Β.3.1

εξασφαλίζει τη µη σύµπτωση των
εσωτερικών
επιφανειών
του
γαντιού και την εύκολη εφαρµογή
τους.
Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα : EN 455-1:2000 (που
εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας
τουλάχιστον AQL), EN 4552:2009+A2:2013 (που εξασφαλίζει
κατώτατα όρια αντοχής και
θραύσης καθώς και να υπάρχει
συµφωνία
µεγέθους
και
διαστάσεων γαντιού – πλάτος και
ελάχιστο µήκος ), EN 455-3:2006
(που πιστοποιεί τον έλεγχο της
βιολογικής τους ασφάλειας σε
όρους
χηµικών
ουσιών,
ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών
πρωτεϊνών – πεπτιδίων), EN 4554:2009 (που ορίζει τις απαιτήσεις
και δοκιµές για προσδόκιµο
χρόνου ζωής, ο οποίος να µην είναι
µικρότερος των 3 ετών).
Συσκευασία
και
σήµανση
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
15223:2016. Να αναγράφεται το
υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει
πούδρα, ηµεροµηνία παραγωγής
και γήρανσης του προϊόντος κατά
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Αποστολή δείγµατος στο στάδιο
αξιολόγησης
(όχι
αποστολή
µεµονωµένων γαντιών, αλλά σε
συσκευασία π.χ. των 100 – 150
τεµαχίων).
Να προσφέρονται σε µεγέθη :
Small – Medium – Large.
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟ
ΦΥΣΙΚΟ
LATEX
ΧΩΡΙΣ
ΠΟΥ∆ΡΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
& ΜΑΚΡΙΑ ΜΑΝΣΕΤΑ
Να είναι κατασκευασµένα από
φυσικό
Latex
πολύ
καλής
ποιότητας µε ολίσθηση που να
εξασφαλίζει τη µη σύµπτωση των
εσωτερικών
επιφανειών
του
γαντιού και την εύκολη εφαρµογή

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Β.3.2

Β.3.3
Β.3.4
Β.4

Β.4.1

Β.4.2

Β.4.3

Β.4.4

τους.
Να πληρούν όλα τα πρότυπα και
τις προδιαγραφές κατασκευής –
συσκευασίας των χειρουργικών
γαντιών και τα αποδεικτικά τους (
όπως περιγράφονται στο είδος 1).
Να προσφερθούν τα µεγέθη (Νο
7,5 – 8).
Να σταλούν δείγµατα από κάθε
µέγεθος για αξιολόγηση
ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ LATEX
ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.
ΜΕ ΠΟΥ∆ΡΑ
Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα : EN 455-1:2000 (που
εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας
τουλάχιστον AQL), EN 4552:2009+A2:2013 (που εξασφαλίζει
κατώτατα όρια αντοχής και
θραύσης καθώς και να υπάρχει
συµφωνία
µεγέθους
και
διαστάσεων γαντιού – πλάτος και
ελάχιστο µήκος ), EN 455-3:2006
(που πιστοποιεί τον έλεγχο της
βιολογικής τους ασφάλειας σε
όρους
χηµικών
ουσιών,
ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών
πρωτεϊνών – πεπτιδίων), EN 4554:2009 (που ορίζει τις απαιτήσεις
και δοκιµές για προσδόκιµο
χρόνου ζωής, ο οποίος να µην είναι
µικρότερος των 3 ετών).
Να έχουν οµοιόµορφη επάλειψη µε
παράγωγο αµύλου για εύκολο
φόρεµα. Μετά την αφαίρεσή τους
να
µην
παραµένει
µεγάλη
ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια
του χεριού του χρήστη.
Επιβάλλεται η αποστολή δείγµατος
(όχι µεµονωµένα γάντια, αλλά την
προσφερόµενη συσκευασία π.χ.
κουτί των 100 τεµαχίων) στην
Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης
του διαγωνισµού.
Συσκευασία
και
σήµανση
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO
15223:2016. Να αναγράφεται το

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Β.4.5

Β.4.6

υλικό του γαντιού, ότι περιέχει
πούδρα, ηµεροµηνία παραγωγής
και γήρανσης του προϊόντος κατά
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Να είναι µη διαπερατά σε υγρά και
να υπάρχει το σχετικό σύµβολο
στη συσκευασία waterproof.
Να προσφέρονται σε µεγέθη Small
– Medium–Large.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99222007
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: :
Καλαβρύτων 37-ΠΑΤΡΑ- Τηλέφωνο: 2613601872
- Ηλ. ταχυδροµείο: promithion@agandreashosp.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http:/www.agandreashosp.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ » / CPV: 33141420-0
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

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:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται
και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρησηii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από
κοινού µε άλλουςv;

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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 (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]

Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών αρ.διακ. 42/2020

42

ΑΔΑ: Ω5ΞΙ46906Λ-ΑΝΞ

20PROC007306535 2020-09-14

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

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

Στήριξη:

Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε
ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους
νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

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

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος
µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·

 δωροδοκίαix,x·
 απάτηxi·
 τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxii·

 νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςxiii·

 παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την

[] Ναι [] Όχι
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxx:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης

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

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη
της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των
µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντωνxxviii, λόγω της συµµετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα
ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

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

[…...........]

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

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

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη,
ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασήςxxxii; του:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει την δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής xxxiii:

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται από
τη σύµβαση και προσδιορίζεται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxiv:

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη
περίοδο, αναφέρετε την ηµεροµηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγµατικές τιµές των απαιτούµενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…................................…]

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόµισµα

(προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίαςαναλογία µεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
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[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:

[……][…]νόµισµα

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
ότι:

[……..........]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:

Απάντηση:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σηµαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών:

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

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxxxix:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την
εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση
της ποιότητας και τα µέσα µελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύµβασης:

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα
ποσά
ηµεροµη παραλήπτε
φή
νίες
ς

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
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διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει τα ακόλουθα µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα

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

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
προσκοµιστούν:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών αρ.διακ. 42/2020

58

ΑΔΑ: Ω5ΞΙ46906Λ-ΑΝΞ

20PROC007306535 2020-09-14

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να
προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……] [……]

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση,
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισµός του αριθµού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα απαιτούµενα
έγγραφα:

[….]

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το
καθένα:

[] Ναι [] Όχιxliv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlv
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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 είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
2 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ
µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι
πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν
υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και
οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
4 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
5

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα

κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄
ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
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6 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008, σ. 42).
8 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
αναφέρεται ως “διαφθορά”.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),

«Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου
σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε
µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης
Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός
ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος,
όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε
µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
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14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
19 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί
(µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την
επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
20 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο
εδάφιο).
21 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο
µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν
ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης
συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
24 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
5 Άρθρο 73 παρ. 5.
6 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
7 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
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8 Πρβλ άρθρο 48.

29 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς
από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
31 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
32 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
33 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την
τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
34 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει
τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
37 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)

που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει.
Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για
την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Τα υπό προµήθεια είδη και οι ποσότητες που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών του
Γ.Ν.Π. είναι σύµφωνα µε τον πίνακα ανάλυσης 1.

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιµή ειδών ολογράφως

Τιµή ειδών
Αριθµητικώ
ς
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ……………..

(και

περιορίζεται

µας,

η

υποχρέωσή

ολογράφως)
υπέρ

της

…….……………..στο

οποίο

και

µόνο

εταιρείας………………………………..…….

ΑΦΜ………………………………………………….…
∆\νση……………………………………………………
Προς ……………………………………….……………
για

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………. σύµβασης, που υπέγραψε

µαζί σας για την προµήθεια ……………… ( αρ. διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του
……….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύµβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ
αυτής.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να
σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα εγγύηση αφόρα µόνο την παραπάνω αιτία και

ισχύει µέχρις ότου αυτή µας

επιστραφεί και εφόσον εν τω µεταξύ χρονικό διάστηµα δεν έχει περιέλθει στα χέρια µας έγγραφος
αξίωσης σας επί του ποσού της εγγυήσεως

η παρούσα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρος και

ανίσχυρος .
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από ένα απλό έγγραφο της
Υπηρεσία σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης

υπόκειται

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
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υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο

∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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