
 ΔΙΑΚ.33/20 

Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» 1 

 

 

ΔIΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡIΘΜ. 33/20 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΨΤΚΣΩΝ ΚΑΙ 

ΣΡΙΩΝ (3) ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ (CPV 50000000-5, ΚΑΕ 0887), 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ “Γ.ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ” 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΡΑΟΧΘ ΕΓΑΣΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΙΩΝ (3) ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΙΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ όπωσ αναλυτικά 

περιγράφεται ςτο παράρτθμα Β τθσ παροφςθσ 
ΚΩΔΙΚΟ CPV  CPV 50000000-5 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΘΣ 

ΤΙΜΘΣ.   

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

26.288,00€ με ΦΠΑ (ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ 

διάρκειασ ενόσ ζτουσ) 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» Λ. ΜΑΚΥΓΙΑΝΝΘ 50  

Τ.Κ 45445    ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΔΕΤΣΕΡΑ 01.06.2020 Ϊρα: 11:00 π.μ. 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΝΑΙ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν για εκατόν είκοςι (120) θμερολογιακζσ θμζρεσ, 

προκεςμία που αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ  υποβολισ 

των προςφορϊν. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΗ 

Ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Δικαίωμα προαίρεςθσ: Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με μονομερι διλωςι τθσ (απόφαςθ) που αςκείται πριν 

από τθ λιξθ τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ με ζναρξθ τθσ 

παράταςθσ τθν επομζνθ τθσ λιξεωσ τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ 

τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 Ιωάννινα, 20.05.2020 

Αρικ. Ρρωτ. : 7743             

Σμόμα        :      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ -Γραφε ύ ο 

Προμ ηθ ει ών      
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ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ 

ΕΚΣΕΛΕΗ 

Κςθ με το 5% τθσ προ ΦΡΑ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Στθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, ςτο διαδικτυακό τόπο του 

ΚΘΜΔΘΣ και τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

Το Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν : 

1.1 Του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

1.2 Του Ν. 4430/2016  (Αϋ 205)  «Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία και ανάπτυξθ των φορζων τθσ και άλλεσ 

διατάξεισ». 

1.3 Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

1.4 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 

και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

1.5 Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

1.6 Το άρκρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 

μελϊν τουσ με κλιρωςθ». 

1.7 Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Αϋ) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ 

τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395)  και τθν 

Οδθγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν 

οδθγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ  Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

1.8 Του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 

μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

1.9        Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων»,  

1.10    Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ”, 

1.11       Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

1.12      Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και  ιδίωσ των 

άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

1.13      Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

1.14      Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+ 

1.15       Τθ με αρικμ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Αρχισ με κζμα «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (Βϋ 3698) 

2.   Σισ αποφάςεισ: 

2.1 Τθν αρικμ. 11/18.05.2020 (Θ.15) απόφαςθ του Δ.Σ του Νοςοκομείου με κζμα: «ΕΓΚΙΣΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΤΙΩΝ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» (ΑΔΑ:63ΝΟ46906Ω-1ΚΗ, ΑΔΑΜ: 20REQ006735155) 

2.7. Τθν Aρικμ. Ρρωτ. 879/20.05.2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ: 69ΒΞ46906Ω-ΥΧΦ ΑΔΑΜ: 

20REQ006735223) 
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

Συνοπτικό Διαγωνιςμό, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΨΤΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΩΝ (3) ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ με 

προχπολογιςμό 26.288,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ  ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ).   

ΣΟΠΟ - ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ- ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΡΟΣ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Ρρομθκειϊν Θμερομθνία: 01.06.2020 Γραφείο Ρρομθκειϊν 
Νοςοκομείου Θμζρα:  Δευτζρα Νοςοκομείου 

 Ϊρα: 11.00 π.μ.  

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 1θ  Ιουνίου  2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 π.μ ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν 

του Νοςοκομείου, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ που ζχει ςυςτακεί κατόπιν κλθρϊςεωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 26 

του Ν. 4024/2011. 

Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και δεν γίνονται 

αποδεκτζσ. Επιςθμαίνεται ότι, κακϊσ οι φάκελοι που παραλαμβάνονται παραμζνουν κλειςτοί, δεν υπάρχει δυνατότθτα 

απόδοςθσ αρικμοφ πρωτοκόλλου. Πποιοσ ςυμμετζχων επικυμεί τθν επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τθσ προςφοράσ του, 

μπορεί, με δικι του πρωτοβουλία, να επικοινωνεί μζςω τθλεφϊνου ι email, με το γραφείο Ρρομθκειϊν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα τθσ επαναπροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ με τροποποίθςθ ι μθ των 

όρων και προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, τθσ αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ 

από τθν εν λόγω προμικειασ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του 

λόγου ςτουσ Υποψθφίουσ. Οποιεςδιποτε δαπάνεσ αναλιφκθκαν για τθν προετοιμαςία ι/και υποβολι των 

Ρροςφορϊν από τουσ Υποψιφιουσ ι τρίτα πρόςωπα εξ ονόματοσ τουσ, τουσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου και θ 

Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τζτοιεσ δαπάνεσ. 

Για  πλθροφορίεσ αναφορικά με τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται 

ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου όλεσ  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ ςτο τθλζφωνο: 2651366624. 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ και τα 

παραρτιματά τθσ, τα οποία αποτελοφν ενιαίο και αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

1. ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» 

2. ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΡΟΣΤΕΙΩΣΘΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΛΥΝΤΘΙΩΝ 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝ» 

3. ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ «ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)» 

 

Για ότι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν διατάξεισ του Δθμοςίου, 

όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

       ΠΤΡΙΔΨΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» 

ΑΡΘΡΟ 1
ο 

: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

1.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό ςφμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι Ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων, Συνεταιριςμοί, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι 

θ ςφμβαςθ εφ όςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο Διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςτo αρμόδιo Γραφείο Ρρομθκειϊν τoυ Γενικοφ Νοςοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ» μζχρι τθν 01.06.2020  και ϊρα 
11 :00 π.μ.  

Θ προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ενθμερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 

ελλθνικι), ςε δφο αντίτυπα, ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο, και μζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ 

φάκελοσ), ςτον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ: 

 

τοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου/Χορθγθτι):   

Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου, Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

 

Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ : 

ΡΟΣ:  Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ»  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αρικμό Διακιρυξθσ:  33/20 

Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 01.06.2020- 11:00πμ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΤΙΩΝ ΚΕΝΤΙΚΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία & το Πρωτόκολλο. 

 

Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν, είναι 

εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό.  
 

Μζςα ςτο φάκελο τθσ ΠΡΟΦΟΡΑ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά 

ςτοιχεία  κατά προτίμθςθ και προσ διευκόλυνςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ με  

τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και ωσ εξισ: 

 

ΦΑΚΕΛΟ Α με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 

Ρεριλαμβάνει τα δικαιολογθτικά του άρκρου 4Α τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟ Β με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ρεριλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ  του άρκρου 4Β τθσ παροφςασ. 

ΦΑΚΕΛΟ Γ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ρεριλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία προςφοράσ του άρκρου 4Γ τθσ παροφςασ. 

 

Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά 

οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, 
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το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν 

τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτιν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν 

αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Οι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ 

όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
: ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ 

3.1 Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 10.600,00€ χωρίσ ΦΡΑ και 13.144,00€ με ΦΡΑ 

και θ ςυνολικι αξία αυτισ εφόςον ενεργοποιθκεί από το Νοςοκομείο το δικαίωμα προαίρεςθσ (ιτοι παράταςθ τθσ 

διάρκειάσ τθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ) ςτο ποςό των 21,200,00€ χωρίσ ΦΡΑ δθλαδι ςτο ποςό των 26.288,00€ με 

ΦΡΑ. Για τθ δζςμευςθ του ςυνολικοφ ποςοφ ζχει λθφκεί θ αρικμ. 879/20.05.2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

(ΑΔΑ: 69ΒΞ46906Ω-ΥΧΦ ΑΔΑΜ: 20REQ006735223).   

3.2 Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. 

3.3 Δικαίωμα προαίρεςθσ 

Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να παρατείνει τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, με μονομερι διλωςι τθσ 

(απόφαςθ) που αςκείται πριν από τθ λιξθ τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ με ζναρξθ τθσ παράταςθσ 

τθν επομζνθ τθσ λιξεωσ τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, με τον όρο διακοπισ τθσ 

ςφμβαςθσ (είτε τθσ ετιςιασ, είτε τθσ παράταςθσ αυτισ).  

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τοποκετοφνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτζρω : 

1. το ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)  το οποίο αποτελεί  Υπεφκυνθ Διλωςθ των 

οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και 

παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 

73 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Ριο ςυγκεκριμζνα απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ των κάτωκι μερϊν: 

 Μζροσ  ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

 Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι  αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ –Ροινικό μθτρϊο 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ- Αςφαλιςτικι και 

φορολογικι ενθμερότθτα 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

 Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ  

Α: Καταλλθλότθτα (1)-Ριςτοποιθτικό ΓΕΜΘ ι ΕΒΕΑ  

Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
(1β) για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ προμηθειών και δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών  
Ρελατολόγιο με λίςτα  οργανιςμϊν ,φορζων εταιρειϊν (κφρια Δθμόςια και ιδιωτικά Νοςοκομεία) 

κλπ ,με τουσ οποίουσ ο ςυντθρθτισ ζχει ςυνάψει ςτο παρελκόν ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ  τουλάχιςτον τριϊν 
παρόμοιων ζργων  ςυντιρθςθσ τθν τελευταία πενταετία (2014-2019), θ οποία δφναται να αποδειχκεί με 
ςχετικζσ βεβαιϊςεισ. 

(2) του τεχνικού προςωπικού  
(6) Σύτλοι ςπουδών επαγγελματικών προςόντων 
(10) τμόμα (δηλ. ποςοςτό) τησ ςύμβαςησ που τυχόν ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται, να 

αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ38  
          Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. 

 Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 
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Σο TEΤΔ υποβάλλουν :  

Σφμφωνα με το άρκρο 79Α είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ νόμιμου εκπροςϊπου 
του οικονομικοφ φορζα ι αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνου για το ςκοπό αυτό προςϊπου θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτόν.  

 Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί 
τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 
Επιςθμαίνεται ότι το ΣΕΤΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.gni-

hatzikosta.gr  

 

Β: ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με τθ ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται ςε ζνα (1) Πρωτότυπο και ζνα (1) Αντίγραφο, τα 

Τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, περιγραφι των προςφερομζνων ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 Β.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΨΤΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΩΝ ΨΤΚΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΤΠΟΤ CLOSE CONTROL. 

 

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟIΚΟΝΟΜIΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται ςε ζνα (1) Πρωτότυπο και ζνα (1) 

Αvτίγραφο, τα oικovoμικά ςτoιχεία τθσ πρoςφoράσ, με τθν τιμι τθσ προςφοράσ ςε Ευρϊ.  

Ο φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

(α) οικονομικι προςφορά για τoν Ετιςιo Περιοδικό ζλεγχο και Ετιςια υντιρθςθ με ανταλλακτικά 

ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Γϋ(Α). 

(β) διακριτι οικονομικι προςφορά του κόςτουσ μετάβαςθσ τεχνικοφ ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ βλάβθσ (θ 

οποία κα ιςχφει για όλθ τθν διάρκεια τθν ςφμβαςθσ, κακϊσ και τθσ παράταςθσ αυτισ ςε περίπτωςθ 

ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, και δεν δφναται να μεταβάλλεται. Το κόςτοσ αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα 350,00€ ανά κλιςθ για ζκτακτθ βλάβθ. (ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ Γϋ(Β)). 

(γ) λίςτα τυχόν ανταλλακτικϊν που ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν με το κόςτοσ αυτϊν ανά εξοπλιςμό 

Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ που 

προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. Ο ΦΡΑ κα δίδεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ.  

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το 

ςφνολο τθσ τθσ διακιρυξθσ. 

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.  

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 

88 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ 

γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων 

οφείλει να ςθμειϊνει ς’ αυτά τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα 

δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ 

επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου. 

Θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/πουσ του νομικοφ 

προςϊπου. 
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
: ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για 120 θμζρεσ  από τθν επόμενθ μζρα 

τθσ διενζργειασ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Θ ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ ςφμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 

4412/2016, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν από τθ λιξθ τθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

Θ ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά για τουσ λόγουσ που ορίηονται ςτο άρκρο 91 του Ν. 4412/2016  

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν τυχόν υποβλθκοφν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα 

υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί για τθν απόρριψθ των 

προτάςεων αυτϊν.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί τθν 01.06.2020 και ϊρα 11:00 π.μ. ςτο Γραφείο Ρρομθκειϊν του  Νοςοκομείου 

από τθν οριςκείςα Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ  του Διαγωνιςμοφ, θ οποία, αφοφ παραλάβει τισ 

υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα πραγματοποιιςει τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο αυτϊν. Θ αποςφράγιςθ των φακζλων 

των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν γίνεται δθμόςια και ςε μία ςυνεδρίαςθ, 

παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ.  Θ αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ 

και αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, ςε επόμενθ κλειςτι ςυνεδρίαςθ, τθν ίδια ι ςε διαφορετικι μζρα, προβαίνει ςτθν 

καταχϊριςθ, αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων των προςφορϊν ςε πρακτικό το οποίο ςυντάςςει και προτείνει τθν 

κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.   

Το ανωτζρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ του νοςοκομείου και κοινοποιείται 

ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ 

επιτροπισ ςτον προμθκευτι με τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει 

τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), εκ των υποψθφίων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί αποδεκτζσ, με βάςθ τισ 

ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.  

Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016.   

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι (το Νοςοκομείο) ειδοποιεί τον προςφζροντα 

«προςωρινό μειοδότθ» ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ για να υποβάλλει ςε κλειςτό φάκελο εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα όςα 

δθλϊκθκαν ςτα μζρθ ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. 

Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) που καλείται να υποβάλει ο προςωρινόσ μειοδότθσ ςτθν ανωτζρω 

προκεςμία τθσ παροφςασ είναι τα εξισ:  

 

Α) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Α του ΣΕΤΔ (Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ) 

 απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του ι ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ (ζκδοςθσ ζωσ 3 μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ) ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ β) ςτισ περιπτϊςεισ 
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ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.) τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Β) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Β του ΣΕΤΔ (Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ) : 

 για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ ςε ιςχφ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.  

 για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τθν 
αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ 
του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν 
ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ).  

Τα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα – προςωρινό μειοδότθ και ςτθν περίπτωςθ που 

είναι ζνωςθ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ. 

 

Γ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ ΙΙΙ.Γ του ΣΕΤΔ  (Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα) 

 Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του ΣΕΡΕ ότι δεν ζχουν εκδοκεί εισ βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα πράξεισ επιβολισ προςτίμου ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παρ. 2 του αρ. 73 του 
Ν.4412/2016 όπωσ προςτζκθκε με το αρ. 39 του Ν.4488/17. Σφμφωνα με τθν παρ. 46.α. του άρκρου 43 
του Ν. 4605/2019: «Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν 
περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 80 (του ν. 4412/2016), αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του Σ.ΕΡ.Ε. ςχετικά με τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.» 

 

Δ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ IV.Α του ΣΕΤΔ (Κριτιρια επιλογισ- Α. Kαταλλθλότθτα)  

 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο ι ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια 
Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του για τα φυςικά πρόςωπα 

 

Ε) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ IV.Γ του ΣΕΤΔ (Κριτιρια επιλογισ -Γ. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα) 

προςκομίηονται: 

 Ρελατολόγιο με λίςτα οργανιςμϊν ,φορζων εταιρειϊν (κφρια Δθμόςια και ιδιωτικά Νοςοκομεία) κλπ ,με τουσ 

οποίουσ ο ςυντθρθτισ ζχει ςυνάψει ςτο παρελκόν ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ τουλάχιςτον τριϊν ζργων για τθ 

ςυντιρθςθ μθχανθμάτων τθν τελευταία πενταετία  (2014-2019) 

 Λίςτα με το προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτο εν λόγω ζργο, με όλεσ τισ απαραίτθτεσ κατά τον νόμο άδειεσ 

και υποχρεϊςεισ αςφάλιςθσ του. 

 Ριςτοποιιςεισ εκπαίδευςθσ των τεχνικϊν του αναδόχου ςε ςυςτιματα ψυκτϊν αντίςτοιχων με αυτά του 

Νοςοκομείου. 

 

 Σ) Για τα όςα δθλϊκθκαν ςτο μζροσ IV.Δ του ΣΕΤΔ προςκομίηονται: Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με 

πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ISO ςε ιςχφ, κακϊσ 

πιςτοποιθτικά εκπαίδευςισ τουσ.  

Επιςθμαίνεται , ότι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
: ΜΑΣΑΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του 

Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 

αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι των προςφερόντων και ανεξάρτθτα από το ςτάδιο οποιαδιποτε 

διαδικαςίασ που οδθγεί ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ι όταν ζκτακτεσ περιςτάςεισ κακιςτοφν αδφνατθ τθν κανονικι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των 

προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ 
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γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον 

ιςχφουν οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι προςφζροντεσ αυτοί δε δικαιοφνται να αξιϊςουν αποηθμίωςθ  δικαιοφνται όμωσ τθν άμεςθ αποδζςμευςθ των 

εγγυιςεων ςυμμετοχισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ   

 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 

προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 

Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι  (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να 

υπογράψει τθ Σφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 

προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016. 

Η ιςχφσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ από τθν  θμερομθνία υπογραφισ τθσ. 

Θ Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ : 

α) ςτθν περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ του αρ.3 τθσ παροφςθσ. 

β) ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132  του Ν.4412/2016 και φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου του Νοςοκομείου. 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 του 

Ν.4412/16: 

 α. οι ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ, το 

αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 

όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ.                                                                               

  β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν, 

  γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ, 

  δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016. 

 

 ΑΡΘΡΟ 12
ο
: ΠΑΡΑΔΟΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Θ παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παροχισ των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν γίνεται ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο άρκρο 219, 220 και 221 του Ν.4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ  

Κάκε τιμολόγιο κα εκδίδεται ςτο τζλοσ κάκε τριμινου και κα εξοφλείται εντόσ 60 θμερϊν από τθν ζκδοςθ του.  

Θ πλθρωμι κα γίνει με χρθματικό ζνταλμα βάςει των νομίμων δικαιολογθτικϊν, όπωσ  αυτά προβλζπονται  ςτο άρκρο 

200 του Ν.4412/2016 για το ςφνολο τθσ αξίασ μείον τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο κρατιςεισ. 

Οι κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προμθκευτι είναι οι ακόλουκεσ: 

α) Υπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (Φ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 

β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδιματοσ, ο οποίοσ 

παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ. 

γ) Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων: κράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ 

προ φόρων και κρατιςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16). 

δ) Τζλοσ χαρτοςιμου ποςοςτοφ 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ, πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α. 

ποςοςτοφ 20%. 

ε) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε άλλθσ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ), 
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κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ147). Στθν παραπάνω 

κράτθςθ παρακρατείται επίςθσ το αναλογοφν χαρτόςθμο 3% υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ χαρτοςιμου 20%. 

Ο αναλογοφν ΦΡΑ επί τοισ εκατό (%) για τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ βαρφνει το Νοςοκομείο και κα υπολογίηεται 

χωριςτά. 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: ΕΓΓΤΗΕΙ 

Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ.  

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, οι προμθκευτζσ είναι υποχρεωμζνοι να κατακζτουν εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: ΕΝΣΑΕΙ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν. 

4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ 

ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια 

για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για 

κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα 

δικαςτιρια που εδρεφουν ςτο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Β’ 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΨΤΚΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΩΝ ΨΤΚΣΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΤΠΟΤ CLOSE CONTROL. 

 

 

1) Αντικείμενο 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, τθν ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΑΣΩΘΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςτο νοςοκομείο: 

 

Ψφκτθσ νεροφ TRANE - RTAA434LN με S/N ΕΚΘ4337 (1) – Κεντρικό Ψυχροςτάςιο νοςοκομείου. 

Ψφκτθσ νεροφ TRANE - RTAA434LN με S/N ΕΚΘ4338 (1) – Κεντρικό Ψυχροςτάςιο νοςοκομείου. 

Ψφκτθσ νεροφ TRANE - RTAA434LN με S/N ΕΚΘ4339 (1) – Κεντρικό Ψυχροςτάςιο νοςοκομείου. 

Close Control Uniflair JUAC0135A/CAL0361 -  UCS084558 (1) – Computer Room Ρλθροφορικι. 

Close Control Uniflair JUAC0135A/CAL0361 -  UC0052655 (1) – Αιμοδυναμικο. 

Close Control Uniflair JUAC0125/CAL0251 -  UCT091194 (1) – Αξονικόσ Τομογράφοσ. 

VAV – Κεντρικό ςφςτθμα αυτοματιςμοφ ψυκτϊν. 

 

2) Αναλυτικι περιγραφι εργαςιϊν: 

Ο αρικμόσ των επιςκζψεων για κάκε μθχάνθμα ορίηεται ανάλογα με τθν ετιςια περίοδο χριςθσ.  Ζνα θμερολόγιο 

παρακολοφκθςθσ (που κα καταρτίηεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι) κα είναι διακζςιμο ςε κάκε 

μονάδα και ο ανάδοχοσ κα το ςυμβουλεφεται κατά τισ παρεμβάςεισ.  

Μετά από κάκε επίςκεψθ, κα ςυντάςςεται μία αναφορά που κα αναφζρεται ςτο  κάκε μθχάνθμα, και κα περιζχει 

τισ παρατθριςεισ και τισ ςυςτάςεισ του αναδόχου.  Οι ςυςτάςεισ κα ςυνοδεφονται από  προςφορά που κα 

περιλαμβάνει το κόςτοσ τυχϊν ανταλλακτικϊν, όλα τα εργατικά, τισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ και τισ παροχζσ.  

Το πρόγραμμα των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ανά ζτοσ δίνεται αναλυτικά ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Πρόγραμμα Παρεμβάςεων υντιρθςθσ ανά ζτοσ. 

Περιγραφι εργαςιϊν ανά μθχάνθμα Πoς. Ενδεικτικι 

Ημερομ. 

RTAA ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ (3 ψφκτεσ) 1 Οκτϊβριοσ 

RTAA ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ (3 ψφκτεσ) 1 Μάιοσ 

RTAA ΕΣΗΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ (3 ψφκτεσ)  1 Μάιοσ 

   

CLOSE CONTROL - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (3 μθχαν.) 1 Οκτϊβριοσ 

CLOSE CONTROL - ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ (3 μθχαν.) 1 Μάιοσ 

   

CLOSE CONTROL - ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ (3 μθχαν.) 1 Μάιοσ 

VAV - ΕΡΓΑΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ  1 Μάιοσ 

 

Οι εργαςίεσ που περιγράφονται ςε κάκε επίςκεψθ είναι οι ενδεδειγμζνεσ για το ςυγκεκριμζνο τφπο μθχανθμάτων 

και ςυμφωνοφν με το θμερολόγιο εργαςιϊν του οδθγοφ ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι. Οι θμερομθνίεσ είναι 

ενδεικτικζσ και όχι δεςμευτικζσ. 
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Περιγραφι των εργαςιϊν ςτθν επίςκεψθ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ  ΕΛΕΓΧΟΤ: 

α) Υδραυλικό κφκλωμα: 

- Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ του ελεγκτι ροισ ψυχροφ νεροφ.  

- Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των ελεγκτϊν αντλιϊν ψυχροφ  νεροφ.  

- Μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ  του εναλλάκτθ ψυχροφ νεροφ μζςω τθσ κερμοκραςίασ εξόδου νεροφ.  

- Μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ του εναλλάκτθ ςυμπφκνωςθσ μζςω τθσ κερμοκραςίασ εξόδου νεροφ (όπου υπάρχει). 

- Ζλεγχοσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του αντιψυκτικοφ υγροφ ςτο υδραυλικό δίκτυο (εάν υπάρχει). 

 

β) Ρίνακασ Ιςχφοσ μονάδασ: 

- Οπτικόσ ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των διαφόρων επαφϊν. 

- Ζλεγχοσ των ρυκμίςεων θλεκτρικισ προςταςίασ των μθχανϊν των ςυμπιεςτϊν. 

- Ζλεγχοσ τθσ θλεκτρικισ μόνωςθσ των μθχανϊν των ςυμπιεςτϊν. 

- Ζλεγχοσ των εντολϊν λειτουργίασ και προςταςίασ. 

 

γ) Ρίνακασ ελζγχου μονάδασ:  

- Ζλεγχοσ προγραμματιςμοφ τθσ μονάδασ διαχείριςθσ του μικροεπεξεργαςτι.   

 

δ) Μετριςεισ ψφξθσ και θλεκτρικζσ μετριςεισ:    

- Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ. 

- Ζλεγχοσ τθσ γενικισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ.  

- Ζλεγχοσ παραμζτρων λειτουργίασ. 

- Ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ αυτόματθσ προςαρμογισ.  

- Ζλεγχοσ φορτίου του ψυκτικοφ μζςου.  

(Μζςω μζτρθςθσ υπερκζρμανςθσ και υπόψυξθσ του ςυμπιεςτι).  

- Ζλεγχοσ των κερμοκραςιακϊν διαφορϊν των εναλλακτϊν. 

(για τθν εκτίμθςθ του ςυντελεςτι απόδοςθσ τθσ μονάδασ).  

- Λειτουργικι ανάλυςθ των διαφόρων παραμζτρων που μετρικθκαν.  

- Σφνταξθ αναφοράσ επίςκεψθσ που να περιλαμβάνει τισ λίςτεσ μετριςεων και τισ πικανζσ παρατθριςεισ. 

 

Περιγραφι των εργαςιϊν ςτθν επίςκεψθ ΕΣΗΙΑ  ΤΝΣΗΡΗΗ:   

α) Υδραυλικό κφκλωμα:  

Πτι περιλαμβάνεται και ςτθν επίςκεψθ ΡΕΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ανωτζρω). 

 

β Ρίνακασ Ιςχφοσ μονάδασ: 

- Σφςφιξθ των θλεκτρικϊν ςυνδζςεων όπου αυτό απαιτείται. 

- Ζλεγχοσ τθσ κατάςταςθσ των διαφόρων επαφζων και επικεϊρθςθ των επαφϊν. 

- Ζλεγχοσ των ρυκμίςεων θλεκτρικισ προςταςίασ των μθχανϊν των ςυμπιεςτϊν. 

- Ζλεγχοσ τθσ θλεκτρικισ μόνωςθσ των μθχανϊν των ςυμπιεςτϊν. 

- Ζλεγχοσ των εντολϊν λειτουργίασ και προςταςίασ. 

 

γ) Ρίνακασ ελζγχου μονάδασ:  

- Σφςφιξθ των θλεκτρικϊν ςυνδζςεων όπου αυτό απαιτείται. 

- Ζλεγχοσ προγραμματιςμοφ τθσ μονάδασ διαχείριςθσ του μικροεπεξεργαςτι   

- Επαλικευςθ και ρφκμιςθ των παραμζτρων προςταςίασ : 

Χαμθλισ πίεςθσ. 

Yψθλισ πίεςθσ. 

Εντάςεων των ςυμπιεςτϊν. 

- Επαλικευςθ των ενεργειϊν προςταςίασ μζςω εντολϊν τθσ μονάδασ μικροεπεξεργαςτι.  

- Λειτουργία περιοριςμοφ υψθλισ πίεςθσ/χαμθλισ κερμοκραςίασ ψυκτικοφ μζςου (ρφκμιςθ των ορίων). 

 

δ) Άλλα 
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- Ζλεγχοσ ιμάντων (όπου υπάρχουν). 

- Λίπανςθ των μθχανϊν (όπου απαιτείται). 

 

ε) Μετριςεισ ψφξθσ και θλεκτρικζσ μετριςεισ: 

- Ζλεγχοσ τθσ γενικισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ.  

- Ζλεγχοσ παραμζτρων λειτουργίασ. 

- Ζλεγχοσ παραμζτρων αςφαλείασ. 

- Ζλεγχοσ του φορτίου και ζλεγχοσ διαρροισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (Μζςω μζτρθςθσ 

υπερκζρμανςθσ και υπόψυξθσ του ψυκτικοφ μζςου ςτον ςυμπιεςτι). 

- Ζλεγχοσ των κερμοκραςιακϊν διαφορϊν των εναλλακτϊν (για τθν εκτίμθςθ του ςυντελεςτι απόδοςθσ τθσ 

μονάδασ).  

- Δειγματολθψία λαδιοφ του κυκλϊματοσ για δοκιμι φαςματομετρίασ ςτο εργαςτιριο. 

- Ζλεγχοσ κατάςταςθσ του φίλτρου λαδιοφ και αφφγρανςθσ (όπου υπάρχουν). 

- Λειτουργικι ανάλυςθ των διαφόρων παραμζτρων που μετρικθκαν.  

- Σφνταξθ αναφοράσ επίςκεψθσ που να ςυμπεριλαμβάνει τισ λίςτεσ μετριςεων, τισ πικανζσ παρατθριςεισ και 

ζκδοςθ νόμιμου πιςτοποιθτικοφ ςτεγανότθτασ. 

 

ςτ) Ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ (VAV), κα  περιλαμβάνει : 

-   Ζλεγχο ορκισ λειτουργίασ του Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου (Κ.Σ.Ε.), τθσ Κεντρικισ μονάδασ ελζγχου των 

ελεγκτϊν και των μονάδων επζκταςθσ που απαρτίηουν αυτό. 

-  Ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ των πινάκων και υποπινάκων αυτοματιςμοφ, των ςυνδζςεων ειςόδων-εξόδων του 

ςυςτιματοσ και των περιφερειακϊν υλικϊν  του Κ.Σ.Ε. 

-  Ζλεγχοσ επικοινωνίασ του λογιςμικοφ. 

-  Μικρο-τροποποιιςεισ ςτον τρόπο χειριςμοφ και λειτουργίασ με βάςθ τισ ανάγκεσ του τελικοφ χριςτθ του 

ςυςτιματοσ. 

-  Σφνταξθ αναφοράσ επίςκεψθσ που ςυμπεριλαμβάνει τισ πικανζσ παρατθριςεισ μασ. 

 

Οι αναφορζσ κα περιλαμβάνουν:  

- Τα αποτελζςματα τθσ λειτουργικισ ανάλυςθσ   

- Ραρατθριςεισ και ςυςτάςεισ. 

- Αποςτολι αναλυτικϊν προςφορϊν για τυχϊν προβλιματα ι δυςλειτουργίεσ που κα περιλαμβάνουν το κόςτοσ 

των ανταλλακτικϊν και το κόςτοσ εργαςίασ χωριςτά. Τα ανταλλακτικά κα δίνονται αναλυτικά (τεχνικά χαρακτθριςτικά 

και ποςότθτεσ αυτϊν). 

 

Επιπλζον τθσ ςφμβαςθσ κα παρζχονται (βάςει τθσ επιπλζον χρζωςθσ, των 350€/κλιςθ που αναφζρεται ςτθν 

ειςιγθςθ): 

-  Ανταπόκριςθ ςε ζκτακτεσ κλιςεισ εντόσ 16 εργαςίμων ωρϊν. 

-  Δωρεάν 24-ωρθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ. 

- 24ωρθ απομακρυςμζνθ τθλε-επιτιρθςθ και καταγραφι ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι του γραφείου μασ, των 

παραμζτρων λειτουργίασ και των αγγελιϊν βλαβϊν των ψυκτικϊν μθχανθμάτων. 

 Οι ανωτζρω περιγραφόμενεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και  ϊρεσ, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με 

τθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου. 

 

Εξαιροφνται από τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

Πλεσ οι παρεμβάςεισ και οι παροχζσ που διαφζρουν από αυτζσ που περιγράφονται ςτο πρότυπο ςυμβόλαιο. 

Θ παροχι όλων των φκαρμζνων και ελαττωματικϊν μερϊν και υποςυγκροτθμάτων εκτόσ των ορίων τθσ εγγφθςθσ 

του καταςκευαςτι, όπωσ κακορίηεται ςτθν προςφορά και τθν επιβεβαίωςθ τθσ παραγγελίασ υλικϊν . 

Πλα τα ζξοδα που αφοροφν προβλιματα πρόςβαςθσ ι αςφάλειασ, ι ςυμμόρφωςθσ με τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ. 

Θ αντικατάςταςθ των επαφζων και των κερμικϊν προςταςίασ. 

Πλα τα μζρθ που αποδείχκθκαν ελαττωματικά και που δεν κακορίηονται ςτον παρόντα προχπολογιςμό, κα 

αντικακίςτανται με τθν ζγκριςι του νοςοκομείου και κα τιμολογοφνται ξεχωριςτά 
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Τλικά που περιλαμβάνονται κατ’ ζτοσ  

 

Περιγραφι ανταλλακτικοφ κατ’ ζτοσ Part 

Number 

Πος. 

CHEMICAL AIR COOLED ACTI-BRITE 48 

KIT ANALYSE OIL SIMPLE WITH ANL0002B 6 

 

 

3) Ειδικοί όροι 

 

 1. Ο ανάδοχοσ κα ζχει εμπειρία ςε τρία τουλάχιςτον παρόμοια ζργα ςυντιρθςθσ τθν τελευταία πενταετία, θ 

οποία κα αποδεικνφεται μζςω βεβαιϊςεων. 

  

2. Ο ανάδοχοσ κα διακζτει εν ιςχφ πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 για ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ προμικειασ ι/και εγκατάςταςθσ ι/και ςυντιρθςθσ ψυκτϊν νεροφ αντίςτοιχθσ ψυκτικισ αποδιδόμενθσ 

ιςχφοσ με αυτζσ του νοςοκομείου. 

  

3. Κάκε είδουσ παρζμβαςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ, που κα απαιτοφν διακοπι λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ, κα γίνεται 

ςε ςυνεννόθςθ με τθν τεχνικι υπθρεςία του νοςοκομείου. 

  

4. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ κατά τθ διεξαγωγι 

των εργαςιϊν κακϊσ και πλιρθσ αποκατάςταςθ τυχϊν προκλθκζντων φκορϊν. 

  

5. Ο ανάδοχοσ κα κατακζςει λίςτα του προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιιςει ςτο εν λόγω ζργο με τισ απαραίτθτεσ 

κατά τον νόμο άδειεσ και κα μεριμνιςει για τθν αςφάλιςι του. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι εκπαιδευμζνοσ, 

πιςτοποιθμζνοσ και εγκεκριμζνοσ από τθν TRANE για τον ςυγκεκριμζνο τφπο ψυκτϊν. 

  

6. Στον φάκελο προςφοράσ του αναδόχου κα εμπεριζχεται φφλλο ςυμμόρφωςθσ με πλιρθ αναλυτικά ςτοιχεία, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που κα διευκολφνουν τθν ςφγκριςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Επίςθσ 

κα αναφζρονται λίςτα τυχόν ανταλλακτικϊν που ενδζχεται να χρθςιμοποιθκοφν με το κόςτοσ αυτϊν ανά εξοπλιςμό. 

 

7. Οι τεχνικοί του αναδόχου κα είναι πιςτοποιθμζνοι και εκπαιδευμζνοι ςε ςυςτιματα ψυκτϊν αντίςτοιχου 

μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με αυτά του νοςοκομείου. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

Α.«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΨΝ (3) 

ΚΕΝΣΡΙΚΨΝ ΧΤΚΣΨΝ ΚΑΙ ΣΡΙΨΝ (3) ΧΤΚΣΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ» 

  (1) (2) (3) (4) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

(4) = (2) + (3) 

1 
Παροχι Τπθρεςιϊν 

Τποςτιριξθσ για το 1ο ζτοσ 
   

2 
Παροχι Τπθρεςιϊν 

Τποςτιριξθσ για το 2ο ζτοσ 
   

3 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
 

4 ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 
 

5 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 
 

  

Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :  …………………….……..…………………θμζρεσ 

Στθν τιμι, εκφραςμζνθ ςε ευρϊ,κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ 

νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ.  

Να δθλϊνεται θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ωσ  τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν θμζρα 

διενζργειασ. 

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.  

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 

88 του ν. 4412/2016. 

 

Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/πουσ του νομικοφ 

προςϊπου. 
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Β.«ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΟΣΟΤ ΜΕΣΑΒΑΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΓΙΑ ΕΚΣΑΚΣΕ 

ΒΛΑΒΕ» 

  (1) (2) (3) (4) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

(4) = (2) + (3) 

1 
Κόςτοσ μετάβαςθσ τεχνικοφ 

ανά ζκτακτθ βλάβθ 
   

 

Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :  …………………….……..…………………θμζρεσ 

Η προςφερόμενθ τιμι του κόςτουσ μετάβαςθσ τεχνικοφ για ζκτακτεσ βλάβεσ δεν δφναται να μεταβλθκεί 

για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και τθσ παράταςθσ αυτισ ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ. 

Στθν τιμι, εκφραςμζνθ ςε ευρϊ,κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ 

νόμιμθ επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ.  

Να δθλϊνεται θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ωσ  τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν θμζρα 

διενζργειασ. 

Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ.  

Σε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλισ οικονομικισ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από το άρκρο 

88 του ν. 4412/2016. 

 

Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/ουσ εκπρόςωπο/πουσ του νομικοφ 

προςϊπου 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

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

για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋα1  και τη διαδικαςύα 

ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η αδιαμφιςβότητη 

ταυτοπούηςη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ αναθϋτοντα φορϋα (αφ) 

- Ονομαςύα: Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ. Φατζηκώςτα» 

- Κωδικόσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : 06020 

- Σαχυδρομικό διεύθυνςη / Πόλη / Σαχ. Κωδικόσ: Λ. Μακρυγιϊννη 50 

- Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: Φ.Γεωργούλα  

- Σηλϋφωνο: 2651366624-5 

- Ηλ. ταχυδρομεύο: christina.georgoula@gni-hatzikosta.gr  

- Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει): www.gni-hatzikosta.gr  

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

- Σύτλοσ ό ςύντομη περιγραφό τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικού CPV): 50000000-5 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: 99222001 

- Η ςύμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : Τπηρεςύεσ 

- Εφόςον υφύςτανται, ϋνδειξη ύπαρξησ ςχετικών τμημϊτων : όχι  

- Αριθμόσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): 33/20 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
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Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Στοιχεία αναγνώριςησ: 
Απάντηςη: 

Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 

Αριθμόσ φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 

Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα εγκατϊςταςησ του 

οικονομικού φορϋα, αναφϋρετε ϊλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοπούηςησ, εφόςον απαιτεύται και 

υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Αρμόδιοσ ό αρμόδιοι2 : 

Σηλϋφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομεύο: 

Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού 

τόπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικέσ πληροφορίεσ: Απάντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, μικρό ό 

μεςαύα επιχεύρηςη3; 

 

Μόνο ςε περύπτωςη προμόθειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότητα, του ϊρθρου 20: ο 

οικονομικόσ φορϋασ εύναι προςτατευόμενο 

εργαςτόριο, «κοινωνικό επιχεύρηςη»4 ό προβλϋπει 

την εκτϋλεςη ςυμβϊςεων ςτο πλαύςιο 

προγραμμϊτων προςτατευόμενησ απαςχόληςησ; 

Εϊν ναι, ποιο εύναι το αντύςτοιχο ποςοςτό των 

εργαζομϋνων με αναπηρύα ό μειονεκτούντων 

εργαζομϋνων; 

Εφόςον απαιτεύται, προςδιορύςτε ςε ποια 

κατηγορύα ό κατηγορύεσ εργαζομϋνων με αναπηρύα 

ό μειονεκτούντων εργαζομϋνων ανόκουν οι 

απαςχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 

εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο κατϊλογο/Μητρώο 

εγκεκριμϋνων οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει 

ιςοδύναμο πιςτοποιητικό (π.χ. βϊςει εθνικού 

ςυςτόματοσ (προ)επιλογόσ); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμϋνου 

Εϊν ναι: 

Απαντόςτε ςτα υπόλοιπα τμόματα τησ παρούςασ 

ενότητασ, ςτην ενότητα Β και, όπου απαιτεύται, 

ςτην ενότητα Γ του παρόντοσ μϋρουσ, 

ςυμπληρώςτε το μϋροσ V κατϊ περύπτωςη, και ςε 

κϊθε περύπτωςη ςυμπληρώςτε και υπογρϊψτε το 

μϋροσ VI.  

α) Αναφϋρετε την ονομαςύα του καταλόγου ό του 

πιςτοποιητικού και τον ςχετικό αριθμό εγγραφόσ ό 

πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη: 

β) Εϊν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η πιςτοπούηςη 

διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

γ) Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα 

βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη και, κατϊ 

περύπτωςη, την κατϊταξη ςτον επύςημο κατϊλογο5: 

δ) Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; 

Εϊν όχι: 

Επιπροςθϋτωσ, ςυμπληρώςτε τισ πληροφορύεσ 

που λεύπουν ςτο μϋροσ IV, ενότητεσ Α, Β, Γ, ό Δ 

κατϊ περύπτωςη ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

ςτη ςχετική διακήρυξη ή ςτα έγγραφα τησ 

ςύμβαςησ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη να 

προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και φόρων ό να παρϊςχει 

πληροφορύεσ που θα δύνουν τη δυνατότητα ςτην 

αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να τη 

λϊβει απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη 

δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό 

διατύθεται δωρεϊν; 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε:  

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόποσ ςυμμετοχήσ: 
Απάντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα 

ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ από κοινού με 

ϊλλουσ6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΤΕΥΔ από τουσ ϊλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικούσ 

φορεύσ. 

Εϊν ναι: 

α) Αναφϋρετε τον ρόλο του οικονομικού φορϋα 

ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   (επικεφαλόσ, 

υπεύθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα καθόκοντα …): 

β) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ 

που ςυμμετϋχουν από κοινού ςτη διαδικαςύα 

ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

γ) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ ςυμμετϋχουςασ 

ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηςη: 

Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ  ό των 

τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικόσ φορϋασ 

επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ. 

[   ] 
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Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Εκπροςώπηςη, εάν υπάρχει: Απάντηςη: 

Ονοματεπώνυμο 

ςυνοδευόμενο από την ημερομηνύα και τον τόπο 

γϋννηςησ εφόςον απαιτεύται: 

[……] 

[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 

Σηλϋφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 

Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα ςχετικϊ 

με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ τησ, την ϋκταςη, 

τον ςκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ
7
  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 

κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα 

(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ 

V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του 

παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 

υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν 

απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν 

πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο 

οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να 

ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα 

αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 

5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ 

τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 

κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ8 

το ϊρθρο 73 παρ. 1 ορύζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλειςμού: 

1. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη9· 

2. δωροδοκύα10,11· 

3. απϊτη12· 

4. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ13· 

5. νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ14· 

6. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων15. 

Λόγοι που ςχετίζονται με ποινικέσ καταδίκεσ: Απάντηςη: 

Τπϊρχει τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εισ βϊροσ 

του οικονομικού φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου16 

το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό 

εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, 

λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό για ϋναν από τουσ 

λόγουσ που παρατύθενται ανωτϋρω (ςημεύα 1-6), ό 

καταδικαςτικό απόφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από 

πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ 

απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να 

ιςχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]17 

Εϊν ναι, αναφϋρετε18: 

α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ απόφαςησ 

προςδιορύζοντασ ποιο από τα ςημεύα 1 ϋωσ 6 αφορϊ και 

τον λόγο ό τουσ λόγουσ τησ καταδύκησ, 

β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 

γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό 

απόφαςη: 

 

α) Ημερομηνύα:[   ],  

ςημεύο-(-α): [   ],  

λόγοσ(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού [……] και 

ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]19 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, ο οικονομικόσ 

φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιςτύα του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου 

αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν21: [……] 
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Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Πληρωμή φόρων ή ειςφορών κοινωνικήσ 

αςφάλιςησ: 

Απάντηςη: 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει όλεσ τισ 

υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την πληρωμό 

φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ22, 

ςτην Ελλϊδα και ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι τυχόν 

εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εϊν όχι αναφϋρετε:  

α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο πρόκειται: 

β) Ποιο εύναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των υποχρεώςεων; 

1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ απόφαςησ; 

- Η εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη και 

δεςμευτικό; 

- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό ϋκδοςησ 

απόφαςησ 

- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον 

ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη διϊρκεια τησ 

περιόδου αποκλειςμού: 

2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινόςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 

υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ 

ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατϊ περύπτωςη, των 

δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 

καταβολό τουσ ;23 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

[……] 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την 

καταβολό των φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα 

Πληροφορίεσ ςχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 

αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαύου25; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εϊν ναι, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλειςμού 

(«αυτοκϊθαρςη»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 

λόφθηκαν: […….............] 
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Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενότητα  ό ενότητεσ Α ϋωσ Δ του παρόντοσ μϋρουσ), ο οικονομικόσ φορϋασ 

δηλώνει ότι:  

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

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 

Απάντηςη 

Πληρού όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; [] 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 φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ 

ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ ό εμπορικϊ 

μητρώα που τηρούνται ςτην Ελλϊδα ό ςτο κρϊτοσ 

μϋλοσ εγκατϊςταςόσ26; του: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων):  

[……][……][……] 

2) Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 

Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι ο 

οικονομικόσ φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου 

οργανιςμού για να ϋχει τη δυνατότητα να παρϊςχει 

τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα εγκατϊςταςόσ του 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν ναι, διευκρινύςτε για ποια πρόκειται και 

δηλώςτε αν τη διαθϋτει ο οικονομικόσ φορϋασ:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ ϋχουν 

οριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα  ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό 

ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη διακόρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηςη: 

1α) Μόνο για τισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ έργων: 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσ27, ο οικονομικόσ 

φορϋασ ϋχει εκτελϋςει τα ακόλουθα ϋργα του εύδουσ που 

ϋχει προςδιοριςτεύ: 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την καλό  εκτϋλεςη 

και ολοκλόρωςη των ςημαντικότερων εργαςιών διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό προςδιορύζεται ςτη 

ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόςιεσ ςυμβάςεισ προμηθειών και 

δημόςιεσ ςυμβάςεισ υπηρεςιών: 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσ28, ο οικονομικόσ 

φορϋασ ϋχει προβεύ ςτισ ακόλουθεσ κυριότερεσ 

παραδόςεισ αγαθών του εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ 

ό ϋχει παρϊςχει τισ ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςύεσ 

του εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: 

Κατϊ τη ςύνταξη του ςχετικού καταλόγου αναφϋρετε τα 

ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ παραλόπτεσ δημόςιουσ ό 

ιδιωτικούσ29: 

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό προςδιορύζεται ςτη 

ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα 

ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφ

ό 

ποςϊ ημερομην

ύεσ 

παραλόπτε

σ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το 

ακόλουθο τεχνικό προςωπικό ό τισ ακόλουθεσ τεχνικϋσ 

υπηρεςύεσ30, ιδύωσ τουσ υπεύθυνουσ για τον ϋλεγχο τησ 

ποιότητασ: 

την περύπτωςη δημόςιων ςυμβϊςεων ϋργων, ο 

οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το 

ακόλουθο τεχνικό προςωπικό ό τισ ακόλουθεσ τεχνικϋσ 

υπηρεςύεσ για την εκτϋλεςη του ϋργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικόσ φορϋασ χρηςιμοποιεύ τον ακόλουθο 

τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβϊνει τα ακόλουθα μϋτρα για 

την διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ και τα μϋςα μελϋτησ και 

ϋρευνασ που διαθϋτει εύναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να εφαρμόςει τα 

ακόλουθα ςυςτόματα διαχεύριςησ τησ αλυςύδασ 

εφοδιαςμού και ανύχνευςησ κατϊ την εκτϋλεςη τησ 

ςύμβαςησ: 

[....……] 

5) Για ςύνθετα προΰόντα ή υπηρεςίεσ που θα 

παραςχεθούν ή, κατ’ εξαίρεςη, για προΰόντα ή 

υπηρεςίεσ που πρέπει να ανταποκρίνονται ςε κάποιον 

ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα επιτρϋπει τη διενϋργεια 

ελϋγχων31 όςον αφορϊ το παραγωγικό δυναμικό ό τισ 

τεχνικϋσ ικανότητεσ του οικονομικού φορϋα και, εφόςον 

κρύνεται αναγκαύο, όςον αφορϊ τα μϋςα μελϋτησ και 

ϋρευνασ που αυτόσ διαθϋτει καθώσ και τα μϋτρα που 

λαμβϊνει για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τύτλοι ςπουδών και επαγγελματικών 

προςόντων διατύθενται από: 
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α) τον ύδιο τον πϊροχο υπηρεςιών ό τον εργολϊβο, 

και/ή (ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτη 

ςχετικό πρόςκληςη ό διακόρυξη ό ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ) 

β) τα διευθυντικϊ ςτελϋχη του: 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μϋτρα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ κατϊ την 

εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

[……] 

8) Σο μϋςο ετόςιο εργατοώπαλληλικό δυναμικό του 

οικονομικού φορϋα και ο αριθμόσ των διευθυντικών 

ςτελεχών του κατϊ τα τελευταύα τρύα ϋτη όταν τα εξόσ:  

Έτοσ, μϋςο ετόςιο εργατοώπαλληλικό προςωπικό:  

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

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

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

Έτοσ, αριθμόσ διευθυντικών ςτελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τα 

ακόλουθα μηχανόματα, εγκαταςτϊςεισ και τεχνικό 

εξοπλιςμό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

[……] 

10) Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται, να αναθϋςει ςε 

τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ32 το ακόλουθο τμόμα 

(δηλ. ποςοςτό) τησ ςύμβαςησ: 

[....……] 

11) Για δημόςιεσ ςυμβάςεισ προμηθειών : 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα παρϊςχει τα απαιτούμενα 

δεύγματα, περιγραφϋσ ό φωτογραφύεσ των προώόντων που 

θα προμηθεύςει, τα οπούα δεν χρειϊζεται να ςυνοδεύονται 

από πιςτοποιητικϊ γνηςιότητασ· 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει περαιτϋρω 

ότι θα προςκομύςει τα απαιτούμενα πιςτοποιητικϊ 

γνηςιότητασ. 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόςιεσ ςυμβάςεισ προμηθειών: 

Μπορεύ ο οικονομικόσ φορϋασ να προςκομύςει τα 

απαιτούμενα πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ από 

επύςημα ινςτιτούτα ελϋγχου ποιότητασ ό υπηρεςύεσ 

αναγνωριςμϋνων ικανοτότων, με τα οπούα βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προώόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπϋσ ςτισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ ό ςε πρότυπα, και 

τα οπούα ορύζονται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην 

πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται 

ςτη διακόρυξη; 

Εϊν όχι, εξηγόςτε τουσ λόγουσ και αναφϋρετε ποια ϊλλα 

αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να προςκομιςτούν: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον 

αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 

οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 

άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον 

αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα μϋρη Ι – IV ανωτϋρω 

εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη ςοβαρών ψευδών δηλώςεων. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαι ςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, να 

προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που αναφϋρονται33, εκτόσ εϊν : 

α) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ απευθεύασ με 

πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται δωρεϊν34. 

β) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του 

αναθϋτοντα φορϋα, όπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ Ι, ενότητα Α], προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε 

δικαιολογητικϊ των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτ... [να προςδιοριςτεύ το αντύςτοιχο 

μϋροσ/ενότητα/ςημεύο] του παρόντοσ Τυποποιημϋνου Εντύπου Υπεύθυνησ Δόλώςησ για τουσ ςκοπούσ τ... 

[προςδιοριςμόσ τησ διαδικαςύασ προμόθειασ: (ςυνοπτικό περιγραφό, παραπομπό ςτη δημοςύευςη ςτον εθνικό 

τύπο, ϋντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμόσ αναφορϊσ)]. 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    

 

 

 

                                                           
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων 

επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι 

το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 

εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 

ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται 

με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
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μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

11 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 

ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 

316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) 

“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 

άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 

τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ 

τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 

ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και 

Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 

73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ 

επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο 

εδάφιο).  

23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 
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ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

27 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

28 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

29 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για 

τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

30 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων 

οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά 

ζντυπα ΤΕΥΔ. 

31 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο 

οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

32 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 

ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ 

ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

33 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

34 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το 

πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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