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ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
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: Οικονοµικό (Γραφείο Προµηθειών)

Πληροφορίες

: Σ. Ανωγιατη / Γεωργιάδης Ι.

Τηλέφωνα

: 2613 - 601872

FAX

: 2610 - 227896

E-mail

: promithion@agandreashosp.gr

georgiadis@agandreashosp.gr

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10Α/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4,ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ 10.4C.15.1-2 TOY Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.(ΕΣΠΑ2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΗΘΥΑ Η
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 40.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. CPV71314300-5
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 37

Πόλη:

ΠΑΤΡΑ

Ταχυδρομικός κώδικας:

26335

Χώρα:

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο:

2613601872

Fax:

2610227896
promithion@agandreashosp.gr & georgiadis@agandreashosp.gr

Email:
Αρμόδιος για πληροφορίες:

Ανωγιάτη Σπυριδούλα / Γεωργιάδης Ιωάννης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):

www.agandreashosp.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» και υπάγεται στην 6η
Υγειονομική Περιφέρεια, Υπουργείο Υγείας.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της Σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» .
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2018 του Φορέα (Κ.Α.Ε.: 9123).

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη Αναδόχου Συμβούλου, σύμφωνα με την κατηγορία ενέργειας 4,
της Πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1-2 του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» μεCPV: 71314300-5. Η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.258,064€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
H ολοκλήρωση των υπηρεσιών δεν μπορεί να επέλθει μεταγενέστερα από την ημερομηνία λήξης της
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πρόσκλησης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής.

Θεσμικό πλαίσιο

1.4

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-04-2005), «Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3, §1α του
Ν. 3527/2007.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5, παράγραφος 7Α και 15, παράγραφος 2 του Ν.2889/2001, «Βελτίωση και
Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας & άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 212/τ. Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.3918/11 (ΦΕΚ 31/τ. Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν.4412/2016.
6. Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
7. Το 4ο άρθρο του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ 95 Α/01.06.2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω
του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,
ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου
Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα
και λοιπές διατάξεις». Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι για κάθε είδος προμήθειας, παροχή
υπηρεσίας, εκτέλεση έργου, εκπόνηση μελέτης και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας
για ποσό από δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο έκαστου, υπαγόμενου
στη Δ.Υ.ΠΕ., φορέα.
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με τη μη
αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.
9.

Την πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ενεργειακή
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε
Νοσοκομεία» (Α.Π.: οικ 4144/29/5/18, Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960).
Μέσω της εν λόγω πρόσκλησης, χρηματοδοτούνται 100% ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και κάθε
Δικαιούχος – Νοσοκομείο μπορεί να υποβάλλει μία και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης που
αφορά σε μία ή συνδυασμό των παρακάτω κατηγοριών παρεμβάσεων:
Κατηγορία Ενέργειας 1: Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ),
Κτιριακές Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση
4
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συστήματος καυστήρα / λέβητα / σωληνώσεων ή κλιματισμού, ηλιακά συστήματα, προσθήκη
μόνωσης, κ.λπ.).
Κατηγορία Ενέργειας 2: Επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού –
θερμότητας (ΣΗΘΥΑ) Εγκατάσταση και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Κατηγορία Ενέργειας 3:
περιλαμβάνονται δαπάνες
εξοπλισμού.

Δράσεις αντικατάστασης ιατροτεχνολογικού
αντικατάστασης υφιστάμενου, ενεργοβόρου

εξοπλισμού όπου
ιατροτεχνολογικού

Κατηγορία ενέργειας 4: Ενέργειες για την προετοιμασία φάκελου Πρότασης Χρηματοδότησης. Στην
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή
φακέλου Πρότασης χρηματοδότησης και αναλυτικότερα, Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για την
έκδοση ΠΕΑ σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει με Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2017 (ΦΕΚ2367Β), και ημερομηνία έκδοσής
του, μεταγενέστερη της 27/11/2017, σύνταξη προ μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης, τακτοποίηση
αυθαίρετων, συντονιστικές ενέργειες για την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση του έργου,
μέχρι του ποσού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Η συγκεκριμένη δαπάνη είναι 100%
χρηματοδοτούμενη, υπό την αίρεση της έγκρισης της πρότασης.)
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι παρεμβάσεις που θα προταθούν από τον Ενεργειακό Σύμβουλο, θα
πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου κατά δυο ενεργειακές
βαθμίδες και υποχρεωτικά μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων το κτήριο να κατατάσσεται σε
κατηγορία Β’ και άνω σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Κατηγορία ενέργειας 5: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης: Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης ή / και
υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου μέχρι του ποσού των 80.000 €.
Κατηγορία Ενέργειας 6: Προπαρασκευαστικές Ενέργειες μέχρι του ποσού των 200.000,00€, στην
περίπτωση που η πρόταση αφορά δράσεις με Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και μέχρι του ποσού των 400.000,00€ στην περίπτωση που η πρόταση
αφορά δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας, (ΣΗΘΥΑ) και
δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες ενδεικτικά για:
-

μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων

-

μελέτες εφαρμογής και οριστικές μελέτες

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης διαμορφώνεται σε 64.933.924,00 εκατ. €, ενώ ο
ανώτατος , προϋπολογισμός κάθε υποβαλλόμενης πρότασης από το Νοσοκομείο, μπορεί να φθάσει
στα 4.000.000,00€ στο πλαίσιο των δράσεων 10.4c.15.1.1 και 10.4c.15.1.2 για «Ενεργειακές
αναβαθμίσεις Δημόσιων , Κτιρίων σε Περισσότερο και σε Λιγότερο Ανεπτυγμένες περιφέρειες», ή στο
πλαίσιο της δράσης , 10.4c.15.2.1 «Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε
Νοσοκομεία» ή συνδυασμού αυτών.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός της πρότασης, προσαυξάνεται με το ποσό των 450.000,00€, εφόσον
περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας Ενέργειας 3 «Δράσεις αντικατάστασης ενεργοβόρου
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 27 Ιουνίου 2018 και λήγει 31/12/2018, και η διαδικασία
αξιολόγησης είναι άμεση.
Β. Τις Αποφάσεις – έγγραφα:
Α)
Την υπ’ αρ. 1699/12.11.2018 με ΑΔΑ:65Φ446906Λ-6ΑΛ απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου,
κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 40435/12.11.2018 εισήγησης του Υποδιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την
οποία εγκρίθηκαν:
5
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1. Η υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1-2 του Ε.Π.
Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή
ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία», για την Ενεργειακή Αναβάθμιση
κτηριακού συγκροτήματος του Νοσοκομείου.
2. Την σκοπιμότητα διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και
της παρ. 7 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχου Συμβούλου, σύμφωνα με την
κατηγορία ενέργειας 4, της Πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1-2 του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 20142020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από μονάδες
ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία».
3.

Την απαιτούμενη για την ανάδειξη Αναδόχου Συμβούλου, δαπάνη προϋπολογισμού 40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και την κάλυψη της δαπάνης από τον τακτικό Προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου (Κ.Α.Ε.:9123).

4. Την απόφαση Διοικητή συγκρότησής Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την διενέργεια
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Συμβούλου, σύμφωνα με την κατηγορία
ενέργειας 4, της Πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1-2 του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020) με
τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με
χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία»,
5. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Διοικητή του Νοσοκομείου για την υποβολή Πρότασης
Χρηματοδότησης του Νοσοκομείου, στην πρόσκληση με κωδικό 10.4c.15.1-2 του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
(ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από
μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία».
6. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην Υποδιεύθυνση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών) για
τη διενέργεια του εν λόγω Συνοπτικού Διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και της
παρ. 7 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη Αναδόχου Συμβούλου, σύμφωνα με την
κατηγορία ενέργειας 4, της Πρόσκλησης με κωδικό 10.4c.15.1-2 του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 20142020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από μονάδες
ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία», προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά από την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας
επιτροπής και με ανάρτηση αυτού (του διαγωνισμού) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
(www.agandreashosp.gr) και στους ιστότοπους ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.
Β.1
Την υπ’ αρ.2114/12.11.2018 απόφαση ανάληψης υποχρεώσεων (αναρτημένη στον ιστότοπο
δι@ύγεια με ΑΔΑ: 94ΘΨ46906Λ-ΕΝΟ) για τη δέσμευση πίστωσης 40.000,01 € για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου
Β.2
Την υπ’ αρ. πρωτ. 40437/12.11.2018 πρόταση της ορισθείσας επιτροπής, σχετικά με την σύνταξη
τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη Αναδόχου Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων
κτηρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία.
Β.3
Την υπ’ αρ. 1700/2018 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (αναρτημένη στο διαδίκτυο με
ΑΔΑ:Ω0ΘΨ46906Λ-ΡΟΑ), με την οποία, λόγω των στενών χρονικών ορίων δεδομένου ότι η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31-12-2018 εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 40437/12-11-2018 πρόταση
της ορισθείσας επιτροπής, που αφορά τεχνικές προδιαγραφές για την ανάδειξη Αναδόχου Συμβούλου για την
Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε
Νοσοκομεία.
Β4. Την υπ’ αρ. 1803/2018 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 7Α0Π46906Λ-Ψ78) σχετικά με την
επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δ ε υ τ έ ρ α 26/11/2018.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: Τρίτη 4/12/2018 και ώρα 11:00π.μ.
Ημερομηνία διενέργειας και αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 4/12/2018 και ώρα 11:00π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο (κύριο) φάκελο, με δυο αντίτυπα , στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.
β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).
Εντός του ανωτέρω φακέλου θα περιλαμβάνονται τρεις (3) ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι, καθένας
με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα.
Εκτός από τις αντίστοιχες ενδείξεις και οι τρεις (3) εν λόγω (υπο)φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν τα
στοιχεία των παραπάνω παραγράφων 4α, 4β, 4γ, 4δ και 4ε.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Προσφορές που
κατατίθενται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται δίχως να αποσφραγισθούν.
Οι λεπτομέρειες διενέργειας του διαγωνισμού έχουν, βάσει άρθρου του 111,παρ. 18, Ν.4497, ως εξής: Η
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα
πραγματοποιηθεί σε μια ή δυο συνεδριάσεις κατά την κρίση της επιτροπής.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 107,παρ.33 του Ν. 4497.
Σύμφωνα με το Ν. 4412 άρθρο 102, η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι
ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα
που αυτά θα ζητηθούν. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον
ανάδοχο.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαίωσης της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/16,
Σε περίπτωση που στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο
όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει δε και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Οι προσφορές
και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης θα υπογράφονται και
μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτών.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία που
περιλαμβάνεται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη
τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Από την
οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία. Είδος
που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή
αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει
με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία που
περιλαμβάνεται στη διακήρυξη. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη
τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με το ν.4497 άρθρο 111, παρ.19.
Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων / ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ
1 του Ν. 4412/2016.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται κατά το άρθρο 72 του Ν.4412. Με την υπογραφή της
σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5%
της συμβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Το Νοσοκομείο δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να
ματαιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής
αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες.
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν ασκήσουν εμπροθέσμως ένσταση κατά της παρούσας Διακήρυξης ή αυτή
έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της και δεν
δύναται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, τους
όρους αυτούς.
Οι όροι του διαγωνισμού, όπως αναγράφονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, καθορίζουν τις
επιμέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων-υποψηφίων. Για θέματα μη λεπτομερώς αναφερόμενα στην
Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, ισχύουν τα καθοριζόμενα τόσο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί
Δημοσίων Συμβάσεων (νομοθετήματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ.) όσο και από την λοιπή νομοθεσία που διέπει τη
διαδικασία υλοποίησης προμηθειών και λειτουργίας του ΕΣΥ όπως ισχύει κάθε φορά. Θεωρείται ότι οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόμενου πλαισίου και ότι δεν μπορούν
να επικαλεστούν άγνοιά του.

1.6

Δημοσιότητα

Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16, στον ιστότοπο
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου www.agandreashosp.gr

1.7

Χρόνος ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 97,παρ.4), για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως
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απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 97,παρ.4).
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως
το διαγωνιζόμενο ,μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

1.8

Επιβαρύνσεις – Πληρωμή - Κρατήσεις

Η εξόφληση τίτλων πληρωμής ή η είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Τιμολόγια δελτία
αποστολής ,αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής κ.λπ.) καθορίζονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία εκάστης παραλαβής προμηθευτέου
υλικού, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου
Κρατήσεις:
1)
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4, Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

2)

3)
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΦΕΚ 969/τ. Β/22.03.2017).
4)

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.

5)

Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν. 3580/2007.

6)
Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την
ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιών και με όλες τις νόμιμες κρατήσεις ή εισφορές.
7)

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

8)

Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

9)

8% επί της καθαρής αξίας των ειδών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2.1

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση ΤΕΥΔ (δικαιολογητικά συμμετοχής), θα συντάσσεται ανάλογα με τη ,
νομική μορφή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ,από έκαστο αρμόδιο πρόσωπο ή εκπρόσωπο ,
εξουσιοδοτημένο κατάλληλα για την πράξη αυτή (με προσκόμιση αντίστοιχης εξουσιοδότησης ),σύμφωνα ,
με τις παραγράφους 1(αα και 1(ββ) του άρθρου 73 τουΝ.4412/2016.

2.2

Τεχνική Περιγραφή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενεργειακής επιθεωρήσεως
και ενεργειακού ελέγχου για την οριοθέτηση, την ιεράρχηση των πλέον ανταποδοτικών επεμβάσεων και την
1
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προκαταρκτική μελέτη και Χρηματοδότηση των υποέργων Ενεργειακής Αναβάθμισης των κτηριακών
εγκαταστάσεων του κτιρίου «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης που δημοσίευσε το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε , τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων
κτιρίων - παραγωγή ενέργειας από μονάδες, ΣΗΘΥΑ ή µε χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία» (Α.Π.: οικ
414.4/29/5/18, Κωδικός Πρόσκλησης: ίΟ.4Ο.ίδ.1-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960).
Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του υπό ανάθεση έργου διαρθρώνονται σε τρεις (3)
κύριες Φάσεις, όπως αναλύονται εν συνεχεία:

ΦΑΣΗ 1: Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή και Έκδοση ΠΕΑ Ε3
Η πρώτη Φάση του έργου περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ενεργειακού , επιθεωρητή σύμφωνα µε τον
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με Απόφαση της
12ης Ιουλίου 2017 (ΦΕΚ23ό7Β), με στόχο, τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης επί των κτιρίων ,
ενδιαφέροντος, την οριστικοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων και την έκδοση , του/των ΠΕΑ.
Ειδικότερα, ζητείται η παροχή των κάτωθι υπηρεσιών:
1. Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης - Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.
Κατά την έναρξη του έργου, η ομάδα έργου του Αναδόχου θα αναλάβει την καταγραφή των δεδομένων
κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, κ.ά.), των εγκαταστάσεων κλιματισμού - θέρμανσης ψύξης - μηχανικού , αερισμού- ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) και αυτόματου ελέγχου (ΒΑ/15), ενώ παράλληλα,
θα εξετάσει και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ ή/και άλλων καινοτομιών για την
εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ.
2. Καθορισμός ενεργειακών παρεμβάσεων και 'Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.) του κτιρίου αναφοράς.
Με γνώμονα τα ευρήματα από την ενεργειακή επιθεώρηση και την επεξεργασία των δεδομένων µε τη χρήση
εξειδικευμένου λογισμικού θα προσδιοριστεί η υφιστάμενη ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και εν συνεχεία σε συνεργασία µε τη Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα
προσδιοριστούν οι ενεργειακές παρεμβάσεις στο υπό αναβάθμιση κτίριο ομαδοποιημένες σε τρία (3)
εναλλακτικά σενάρια κλιμακούμενης προστιθέμενης αξίας ως προς την αναβάθμιση της ενεργειακής
κατηγορίας αυτού.
Η υλοποίηση του πρώτου εκ των εναλλακτικών σεναρίων πρέπει να διασφαλίζει πως θα καθίσταται εφικτή η
αναβάθμιση της υφιστάμενης ενεργειακής κατηγορίας τοου κτιρίου κατά τουλάχιστον δύο (2) ενεργειακές
κατηγορίες (συγκριτικά µε την υφιστάμενη) και τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β' (ή…) ανώτερη
αυτής.
Τέλος, απαιτείται η έκδοση του αρχικού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το κτίριο
αναφοράς, το οποίο θα συνοδεύεται από την απαιτούμενη τεκμηρίωση.
3. Καθορισμός απαιτήσεων Τεχνικής Ωρίμανσης των ενεργειακών παρεμβάσεων.
Στο στάδιο αυτό, ο Ανάδοχος, με γνώμονα τις οριστικές ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως θα έχουν καθοριστεί
στο πλαίσιο της μελέτης ενεργειακής απόδοσης και θα έχουν αποτυπωθεί στο αρχικό ΠΕΑ, θα προσδιορίσει
αφενός το είδος των αναγκαίων, προκαταρκτικών μελετών / προμελετών ενεργειακής αναβάθμισης που
απαιτούνται και αφετέρου, τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να είναι εφικτή η
χρηματοδότηση της πρότασης. Παράλληλα, θα προσδιορίσει, αν απαιτείται, η εκπόνηση πρόσθετων,
συμπληρωματικών υπηρεσιών (π.χ. νομιμοποίηση αυθαιρέτων).
Τέλος, ο Ανάδοχος θα εξετάσει, με γνώμονα τις επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις και τις απαιτήσεις της
κείμενης Νομοθεσίας, αν απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και
συνεπαγόμενα η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και σ ε αυτήν την περίπτωση, θα δρομολογηθεί η
υλοποίησή τους, ώστε να συνυποβληθούν με το ΤΔΠΠ στη Δ.Α. του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς αξιολόγηση.
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ΦΑΣΗ 2: Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Νοσοκομείου
Με την ολοκλήρωση της ενεργειακής επιθεώρησης και τον προσδιορισμό των ενεργειακών παρεμβάσεων, η
ομάδα έργου του Αναδόχου θα απαιτηθεί να υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μέσα από
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως:
4. Καθορισμός αναλυτικών λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον επακριβή καθορισμό των αναλυτικών λειτουργικών απαιτήσεων και
προδιαγραφών των ενεργειακών παρεμβάσεων, όπως θα έχουν πλέον οριστικοποιηθεί, με απώτερο στόχο
την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Πατρών κατά την κατάρτιση των αναγκαίων προκαταρκτικών
μελετών ή προμελετών.
5. Λήψη απαιτούμενων εγκρίσεων / αδειοδοτήσεων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει τις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες και να υποστηρίξει τις
Υπηρεσίες του Γ.Ν. Πατρών στη λήψη των απαιτούμενων αδειών ή / και εγκρίσεων σε ευθυγράμμιση με τις
καθορισμένες ενεργειακές παρεμβάσεις και τις υποδείξεις της Αρμόδιας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
6. Συγκρότηση μελέτης κόστους – οφέλους.
Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα δεδομένα και τα στοιχεία κόστους οφέλους από την υλοποίηση των παρεμβάσεων µε απώτερο στόχο, την ποσοτική και ποιοτική τεκμηρίωση
της προστιθέμενης αξίας των προτεινόμενων παρεμβάσεων και τον προσδιορισμό της περιόδου
επανείσπραξης του κόστους της επένδυσης.
7. Τεύχη δημοπράτησης των οριστικών μελετών.
Η ομάδα έργου του Συμβούλου θα αναλάβει τη συγκρότηση του τεύχους δημοπράτησης των οριστικών
μελετών και της μελέτης εφαρμογής που θα δημοπρατηθούν και θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την ένταξη
του έργου.
8. Λοιπές υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα αναλάβει την παροχή κάθε άλλης απαιτούμενης υπηρεσίας,
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν. Πατρών για οποιαδήποτε άλλη
απαίτηση ωρίμανσης της Πράξης σε ευθυγράμμιση µε τις καθορισμένες ενεργειακές παρεμβάσεις και τις
υποδείξεις της , Αρμόδιος Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
ΦΑΣΗ 3: Προετοιμασία Φακέλου και Υποβολή της Πρότασης
Η Φάση 3 περιλαμβάνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη διασφάλιση της πληρότητας
του φακέλου και την εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου. Ειδικότερα, αντικείμενο της εν λόγω Φάσης
αποτελεί:
9. Συγκρότηση μελέτης σκοπιμότητας.
Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα αναλάβει τη συγκρότηση εξειδικευμένου κειμένου, το οποίο θα
παρουσιάζει αναλυτικά τις προτεινόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις, θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα,
σκοπιμότητα και την αποδοτικότητα αυτών, καθώς και τη συμβολή του έργου στην επίτευξη των δεικτών του
προγράμματος (εκροής, αποτελέσματος, περιβαλλοντικοί δείκτες).
10. Ενεργειακός έλεγχος προς αντικατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κατάρτιση τεχνικών
προδιαγραφών και προϋπολογισμού προμήθειας νέου εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος θα προβεί στον ενεργειακό έλεγχο επιλεγμένου, υφιστάμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε
συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, µε σκοπό τον εντοπισμό ενεργοβόρων
μηχανημάτων τα οποία εν συνεχεία θα επιλεγούν προς αντικατάσταση, με νεότερα, σύγχρονα και λιγότερο
ενεργοβόρα (τουλάχιστον κατά 15%) μηχανήματα.
Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες από την οικεία Πρόσκληση ενέργειες,
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ώστε να τεκμηριώσει τη σκοπιμότητα της προμήθειας και να διασφαλίσει την πληρότητα του φακέλου
υποβολής σε ό,τι αφορά την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
11. Κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης.
Αμέσως μετά την οριστικοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων, η ομάδα έργου του Αναδόχου θα πρέπει,
με γνώμονα τη φύση τους, τα οριζόμενα στην κείμενη Νομοθεσία και την ανατροφοδότηση από τη
Διαχειριστική Αρχή ή / και το Υπουργείο, να επιβεβαιώσει αν απαιτείται η υπογραφή Προγραμματιστικής
Σύμβασης και σε περίπτωση που απαιτείται θα πρέπει να αναλάβει την υποστήριξη του Νοσοκομείου σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την υπογραφή της Προγραμματιστικής Σύμβασης. Ειδικότερα:
o Διαβούλευση και συμφωνία με τον Φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η Προγραμματιστική
Σύμβαση.
o

Κατάρτιση Προγραμματιστικής Σύμβασης σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις επιταγές της κείμενης
Νομοθεσίας.

o Υποστήριξη των διαδικασιών για την υπογραφή της Προγραμματιστικής Σύμβασης από τα αρμόδια
όργανα των δύο αντισυμβαλλόμενων μερών.
12. Ανάπτυξη/Επικαιροποίηση συστήματος Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
Η ομάδα έργου του Αναδόχου θα ελέγξει αν το Γ.Ν. Πατρών διαθέτει Σύστημα Διαδικασιών Διαχείρισης
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σε ευθυγράμμιση με τα οριζόμενα στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να αναπτύξει (ή να επικαιροποιήσει το υφιστάμενο,
εφόσον υπάρχει) Σύστημα Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ενώ παράλληλα να
διασφαλίσει ότι το Γ.Ν. Πατρών θα καλύπτει το σύνολο των κριτηρίων Διοικητικής, Επιχειρησιακής και
Χρηματοοικονομικής Ικανότητας.
13. Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη συγκρότηση πλήρους Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης [εφεξής ΤΔΠΠ)
προς υποβολή στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα ΤΔΠΠ του ΕΣΠΑ
2014-2020.
14. Συγκρότηση Φακέλου Υποβολής της πρότασης.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου την συγκρότηση του φακέλου
υποβολής της πρότασης του Νοσοκομείου στη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Ο φάκελος υποβολής της πρότασης θα περιλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων δικαιολογητικών, όπως ρητά
αναφέρονται στην οικεία Πρόσκληση και είναι ευθύνη του Αναδόχου η διασφάλιση της πληρότητας του
φακέλου υποβολής.
15. Υποβολή Φακέλου Υποβολής της πρότασης.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποβολή του φακέλου της πρότασης στη Δ.Α. του ΕΠ. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α..

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα κάτωθι Παραδοτέα:
1. Πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης και έκδοση ΠΕΑ.
2. Λίστα ενεργειακών παρεμβάσεων.
3. Απαιτήσεις και προδιαγραφές για την τεχνική ωρίμανση της πρότασης.
4. Συγκρότηση μελέτης σκοπιμότητας.
5. Κατάρτιση μελέτης κόστους – οφέλους.
6. Καθορισμός

αναλυτικών

λειτουργικών

απαιτήσεων

και

προδιαγραφών

των

ενεργειακών

παρεμβάσεων.
7. Τεχνική υποστήριξη για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών ή / και εγκρίσεων.
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8. Τεύχη δημοπράτησης οριστικών μελετών.
9. Ενεργειακός έλεγχος και συγκρότηση φακέλου αντικατάστασής ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού.
10. Κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης (εάν απαιτηθεί).
11. Ανάπτυξη Συστήματος Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.
12. Κατάρτιση ΤΔΠΠ.
13. Συγκρότηση φακέλου πρότασης.
14. Υποβολή φακέλου πρότασης.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η υλοποίηση του έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2018. Οι λοιπές υπηρεσίες (τεύχη
δημοπράτησης, κατάρτιση ΤΔΠΠ) θα ολοκληρωθούν σε διάστημα δύο (2) μηνών μετά την ένταξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα
Α. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες
γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία αθροιστικά ως ακολούθως:
i.
Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και ωρίμανση έργων ενεργειακής
αναβάθμισης μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι καλύπτεται όταν, κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, έχουν ολοκληρωθεί
τουλάχιστον

τρεις (3) συμβάσεις

παροχής

επιτυχώς

υπηρεσιών σχεδιασμού και ωρίμανσης

έργων

ενεργειακής αναβάθμισης για Νοσοκομεία.
ii.

Στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, για τη
διαχείριση Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Το κριτήριο αυτό
θεωρείται ότι καλύπτεται όταν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 20142020, έχουν ολοκληρωθεί

επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, με πλήρωση των κριτηρίων
διαχειριστικής ικανότητας βάσει του Ν. 4314/2014 για τα Διαχειριστική Ικανότητα των δικαιούχων
του ΕΣΠΑ 2014-2020 για Νοσοκομεία.
Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει τα ανωτέρω καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε και τα οποία τεκμηριώνουν την
ανωτέρω εμπειρία. Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των ανωτέρω έργων τεκμηριώνεται με αντίγραφα των αντίστοιχων βεβαιώσεων /
πιστοποιητικών / πρωτοκόλλων παραλαβής των αρμόδιων Υπηρεσιών.
Β. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη
του έργου. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που να
απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε (5) άτομα και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i.
Υπεύθυνος Έργου:
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Να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και κατ’ ελάχιστο επταετή (7-ετή) επαγγελματική εμπειρία στην
προετοιμασία ή / και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
ii.
Μέλη Ομάδας Έργου:
Τουλάχιστον δύο (2) μέλη της ομάδας έργου να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τριετή (3-ετή) επαγγελματική
εμπειρία στην προετοιμασία ή / και τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου να είναι διπλωματούχος μηχανικός, ενεργειακός επιθεωρητής
με άδεια Γ΄ τάξης και των τριών κατηγοριών: (α) κτιρίων, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων
κλιματισμού, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με δυνατότητα Διενέργειας Επιθεωρήσεων κτιρίων. Επίσης, να
διαθέτει κατ’ ελάχιστο εξαετή (6-ετή) επαγγελματική εμπειρία στην έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
(Π.Ε.Α.). Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ στην κατηγορία μελετών 14
(ενεργειακά). Ακόμα, θα πρέπει να έχει εμπειρία στην εκπόνηση ενεργειακών μελετών σε κτίρια μεγάλης
επιφάνειας με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει διενεργήσει
επιθεωρήσεις και να έχει εκδώσει Π.Ε.Α. σε τουλάχιστον δύο (2) Νοσοκομεία, επιφάνειας τουλάχιστον
15.000τ.μ. έκαστο και σε τουλάχιστον 10 κτίρια του τριτογενούς τομέα άνω των 2.000τ.μ. έκαστο.
Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ομάδας έργου να είναι δικηγόρος απόφοιτος νομικής σχολής.
Για κάθε ένα από τα στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει να κατατεθούν:
1. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και
2. αντίγραφο τίτλων σπουδών,
με τα οποία να τεκμηριώνονται τα ως άνω ζητούμενα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία.
Ειδικότερα για τον Ενεργειακό Επιθεωρητή θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον τα εξής:
1. Βεβαίωση από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ότι είναι διπλωματούχος μηχανικός – Ενεργειακός Επιθεωρητής,
κάτοχος άδειας Γ’ τάξης.
2. Πτυχίο μελετητή (ΜΕΕΠ).
3.

Κατάλογος ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχει διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), συνοδευόμενος από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί
ακρίβειας των στοιχείων του.

4. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των πελατών, συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά
ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) που έχει εκδώσει για τουλάχιστον δύο (2) κτίρια Νοσοκομείων,
επιφάνειας τουλάχιστον 15.000τ.μ. έκαστο
Εάν τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από αυτά
υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία δηλώνεται ότι
υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και ότι αποδέχονται τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικό/ά που να αποδεικνύει/ουν ότι διαθέτει σε
ισχύ οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας
ή του εξωτερικού, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη έκδοση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, με πεδίο
εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για συγχρηματοδοτούμενα έργα.

2.3

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Σύμφωνα με τον Ν.4412 άρθρο 103, ο «προσωρινός ανάδοχος» υποχρεούται να υποβάλει, εντός
προθεσμίας (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης ,τα πρωτότυπα ή τα
φωτοαντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν.4250/20174 τα κάτωθι
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δικαιολογητικά κατακύρωσης :
Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας
Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα αποσφράγισης
προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική ασφάλιση.

των

Γ) 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.
Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος.
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών – μελών της
Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται
στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα
3)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000.
4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν. 3691/2008.
6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για τη πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικήςαρχήςείναι:
1. φυσικά πρόσωπα
2. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
3. διαχειριστές Ε.Π.Ε.
4. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε.
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινο πο ίηση της έγγραφης ειδοπο ίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Προμηθευτής :
15
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δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης
δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο.
Ζ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, δήλωση που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
Η) Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις
των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
Θ) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον
υποβάλλεται από τρίτο.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρξουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός επτά (7)
ημερών από τη κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ΄ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104
του Ν. 4412/16, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εάν προβλέπεται
από τη σχετική διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρονται που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας, είτε για τη κατακύρωσης της σύμβασης.
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3.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
ΜέροςΙ: Πληροφορίες σχετικάμε τηναναθέτουσααρχή/αναθέτονταφορέαi και τηδιαδικασία
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: Γενικό Νοσοκοµείο 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): «
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ » / CPV: 71314300-5
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε: ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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ΜέροςII:Πληροφορίες σχετικάμε τονοικονομικό 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 αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατT
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
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

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δενστηρίζεται 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 []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζ τούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμ ογή 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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ΜέροςIII:Λόγοιαποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
27
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xx

(«αυτοκάθα ρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxxi:

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση
των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

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

να

να

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται
ο οικονομικός
φορέας
σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει

συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
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 συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη
καταγγελία
της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
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
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απαιτούνται από την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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ΜέροςIV:Κριτήριαεπιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

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
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα
κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] 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
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 τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Απάντηση
[…]

(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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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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:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
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:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv,
o 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 ιδιωτικούςxxxv:
2) Ο οικονομικός φορέας
μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές
υπηρεσίεςxxxvi, 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:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxxxvii όσον αφορά το

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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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
xxxviii
υπεργολαβίας
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 απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου

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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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν
ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν
ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

37
37

18PROC004070288 2018-11-26
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι,
ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών
τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης 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): [……]

Ο ∆ιοικητής του Γ.Ν. Πατρών
Θεόδωρος Σερεµέτης
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