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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ. 2310381080
Φ.460.2/65/8274
Σ.2316
Θεσσαλονίκη, 25 Απρ 19
Συν: -

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις
ΣΧΕΤ.:

α. ν.4412/2016
β. Φ.831.3/39/1123660/Σ.560/09 Φεβ 2019/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4ο
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 65/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός
για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ/ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΑΛΕ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ΑΡΧΙΚΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:
Α∆Α ή/και Α∆ΑΜ:
∆ΓΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ/ ΕΓΚΡΙΣΗ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΑ ν.4412/2016
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ %

65/2019
55300000-3
Παροχή Υπηρεσιών
GR122 THESSALONIKI
GR122 THESSALONIKI / 56429
19REQ004871328
Φ.831.3/39/1123660/Σ.560/09
Φεβ
/∆ΥΓ/4ο

Φ.831.3/39/1123660/Σ.560/09
/∆ΥΓ/4ο

Φεβ

2019/ΓΕΣ

2019/ΓΕΣ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός
424 ΓΣΝΕ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
424
ΓΣΝΕ/
∆ΟΥ/
ΓΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/
ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,
ΤΚ:56429,
Τηλ: 231038-1080,-1074, -1100,
fax:2310381666,
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη χαµηλότερη
τιµή εργατοώρας.
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ι
20.000,00€,
συµπεριλαµβανοµένων
των
προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος
ΦΠΑ.
14,23068%
24,00%
8,00% επί της καθαρής συµβατικής αξίας
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΝΟΜΙΣΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός):
Α∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟN ΙΣΤΟΤΟΠΟ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ
Α∆ΑΜ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

424 ΓΣΝΕ
365 µέρες
Ελληνική
ΕΥΡΩ
180 Ηµέρες
(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
15 Μαΐου 2019, ηµέρα Τετάρτη, ώρα 13:00.
16 Μαΐου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00πµ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Σε εκτέλεση του (β) σχετικού, Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε αριθµό
1.
διακήρυξης 65/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών
Τραπεζοκόµων»,
CPV:55300000-3,
συνολικής
εκτιµώµενης
προϋπολογισθείσας
αξίας
είκοσι
χιλιάδων
ευρώ
(20.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον
2.
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη
χαµηλότερη τιµή εργατοωρών.
3. Ενδεικτικά επισηµαίνονται τα άρθρα 4 (παρ. 3δ κλπ), 6, 9 (παρ. 1στ
κλπ), 14, 19 και 21 του παραρτήµατος «Β» καθώς και η προσθήκη «1» του
Παραρτήµατος «Β» [σύνταξη εντύπου ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε το υπόδειγµα της
διακήρυξης (επικαιροποίηση βάσει ν. 4605/2019).
4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες
όσον αφορά τους όρους του διαγωνισµού στα τηλέφωνα 2310381080 &
2310381074. Πληροφορίες όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα
231038-2363,-1846 (Υπεύθυνος Μαγειρείων).

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης
∆ιευθυντής

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/Τµ. ∆ιαγωνισµών

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :
«Α» Πίνακας Υλικών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Ειδικοί Όροι
«Β» Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού
«Γ» Υπόδειγµα Σύµβασης
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2019

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι - Υλικά – Ποσότητες
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2019
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµου»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12Α
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Τίτλος
Αντικείµενο Ανάθεσης
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» - Προσφερόµενες Τιµές
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
∆είγµατα
Απόρριψη Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Αξιολόγηση Οικονοµική Προσφορών
Συµπλήρωση - Αποσαφήνιση Προσφορών
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
Ματαίωση - Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
Αυξοµείωση Ποσοτήτων
Ενστάσεις-Προσφυγές
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων
Προθεσµία Παράδοσης Απαιτούµενων Υλικών
Παράδοση - Παραλαβή υλικών
Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα
Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
Ανωτέρω Βία
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
Εγγυοδοσία
Κατάρτιση της Σύµβασης
Εµπιστευτικότητα
Εκχωρήσεις
Υπεργολαβική ανάθεση
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης
Λοιποί Όροι
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Άρθρο 1ο
Αντικείµενο Ανάθεσης
1. Η παρούσα διακήρυξη αφορά την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών
Τραπεζοκόµου».
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις διατάξεις
του ν.4412/2016 και µε βάση την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο Παράρτηµα «Α», µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
εργατοωρών.
3. Τα τυχόν υλικά να είναι καινούρια, αµεταχείριστα, πλήρη, προσφάτου και
ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τους όρους των
προαναφερθέντων τεχνικών χαρακτηριστικών.
Άρθρο 2ο
∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15 Μαΐου 2019, ηµέρα Τετάρτη, ώρα 13:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16 Μαΐου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00πµ.

Άρθρο 3ο
∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που προβλέπονται από το ν.4412/2016, άρθρο 25.

Άρθρο 4ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά –
οικονοµική προσφορά - δικαιολογητικά κατακύρωσης), υποβάλλονται ή αποστέλλονται
από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016, στην
Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ».
2. Στο εξωτερικό
αναγράφονται ευκρινώς:

µέρος

του

φακέλου

κάθε

προσφοράς

πρέπει

να

α. Η ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής «424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών
ε Τα στοιχεία του αποστολέα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL, FAX).
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στ. Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η΄ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
3. Μέσα στον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα, τα εξής:
α. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, επί
ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 6.
β. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, επί
ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 7. Σε περίπτωση που τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
ίδιες ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, επί
ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα
οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 8.
δ. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, επί
ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το άρθρο 9.
4. Οι
φάκελοι
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
και
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον
την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της
επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες, χωρίς ξύσµατα,
σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις και φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση κατά σελίδα
(σελίδα # από #).
7.
Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους
συµφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Οι προσφορές που αποστέλλονται και περιέχονται στο 424 ΓΣΝΕ
εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν
λαµβάνονται υπόψη (έστω και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα).

ΑΔΑ: Ω47Ψ6-3Β6

19PROC004871587 2019-04-25
4

9. Η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν.4412/2016, µπορεί να
ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και να απαιτεί τα
πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται ν.4412/2016,
άρθρα 80 και 82, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού.
Άρθρο 5ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών
1. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ και δεσµεύουν τους προσφέροντες για
χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, µε έναρξη από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από τον παραπάνω, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την
αναθέτουσα Αρχή και γίνει αποδεκτό από τον προσφέροντα, για χρονικό διάστηµα
µέχρι δώδεκα µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Άρθρο 6ο
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
1. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα εξής δικαιολογητικά, εις απλούν, όπως αναλυτικά περιγράφονται
παρακάτω:
α. Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), βάσει της
υπ’ αριθµ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016). Ως προς το ΤΕΥ∆,
επισηµαίνονται τα παρακάτω:
(1) Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται υποχρεωτικά, σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήµατος.
(2) Στο ΤΕΥ∆, (βάσει του υποδείγµατος της Προσθήκης «1» του
παρόντος Παραρτήµατος) αναγράφεται και δηλώνεται σε όλα τα αντίστοιχα πεδία, το
σύνολο των σχετικών σε αυτά στοιχείων.
(3) Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογραφεί εναλλακτικά:
(α) Ή Βάσει του ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13 Νοε 2017), από
τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα:
1/
Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
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2/
Θα πρέπει να προσκοµίζεται σχετικό επίσηµο
πρακτικό/ καταστατικό κλπ της εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει η εξουσιοδότηση
του συγκεκριµένου προσώπου ως νόµιµου εκπροσώπου της για τον διαγωνισµό.
3/
Ο εκπρόσωπος µε την υπογραφή του βεβαιώνει,
ως προκαταρκτική απόδειξη, την µη συνδροµή των βάσει του ν.4412/2016 και της
διακήρυξης λόγων αποκλεισµού, για το σύνολο των υπόχρεων φυσικών προσώπων
που είναι µέλη διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στην εταιρεία και ιδίως:
α/ «Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), για τους διαχειριστές.
β/ «Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), για
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ/ «Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, για τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(β) Ή Απευθείας από το σύνολο των παραπάνω υπόχρεων
φυσικών προσώπων:
1/

Σε αυτή την περίπτωση, το ΤΕΥ∆ µπορεί να

υποβληθεί όπως παρακάτω:
α/ Σε ένα έντυπο (ένα ΤΕΥ∆), το οποίο
υπογράφεται από όλους τους υπόχρεους (όλες οι υπογραφές στο ίδιο έντυπο).
β/ Σε περισσότερα όµοια έντυπα ΤΕΥ∆, όσα και
οι υπόχρεοι υπογραφής του, προς επίλυση των περιπτώσεων που παρατηρούνται
δυσχέρειες ως προς την υπογραφή του ίδιου ΤΕΥ∆, λόγω π.χ. γεωγραφικής
απόστασης των υπόχρεων υπογραφής κλπ.
(4) Ηλεκτρονικές (ψηφιακές) υπογραφές του ΤΕΥ∆ γίνονται
αποδεκτές. Κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής δύναται να ζητηθεί η προσκόµιση
διευκρινίσεων ως προς την εγκυρότητα κλπ αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
(5) Μαζί µε την υπογραφή, αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο, η
θέση του υπόχρεου και η ηµεροµηνία υπογραφής.
(6) Σε περίπτωση που έχει τεθεί το απαιτούµενο πλήθος
υπογραφών (κατά περίπτωση από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο ή από το σύνολο
των υπόχρεων) αλλά µε εκ παραδροµής µη αναγραφή των στοιχείων του/των υπογράφοντος/-αφόντων ή/και της ηµεροµηνίας υπογραφής, δεν οδηγείται η προσφορά σε
απόρριψη:
(α) Θα δίνεται η δυνατότητα στον οικονοµικό φορέα,
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.4412/2016 και το άρθρο 13 του παρόντος
παραρτήµατος, εντός ταχθείσας άµεσης προθεσµίας, να προσκοµίσει Υπεύθυνη
∆ήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), διευκρινιστική ως προς τους υπογράφοντες ή/και
την ηµεροµηνία υπογραφής του ΤΕΥ∆.
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(β) Η διευκρινιστική αυτή υπεύθυνη δήλωση, δύναται να
υπογραφεί από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, µε επαρκή
την υπογραφή του ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η υπεύθυνη δήλωση, ακόµα και αν
αναφέρεται σε αποσαφήνιση ΤΕΥ∆ το οποίο έχει υπογραφεί από το σύνολο των
σχετικών υπόχρεων προσώπων.
(7) Παράλειψη υπογραφής του ΤΕΥ∆, φωτοτυπηµένες ή
σαρωµένες ή αποσταλείσες µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ) υπογραφές του ΤΕΥ∆
(φωτοτυπηµένου ή σαρωµένου ή µέσω fax εγγράφου), καθιστούν το ΤΕΥ∆ µη
έγκυρο και οδηγούν την προσφορά σε απόρριψη.
Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί
(6)
φορείς υπό τη µορφή ένωσης πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης,
χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.
(7)
Στην περίπτωση που ένας οικονοµικός φορέας στηρίζεται
στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια του διαγωνισµού, πρέπει να κατατίθεται και για κάθε άλλο
οικονοµικό φορέα, χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται.
Ως προς την ηµεροµηνία υπογραφής του ΤΕΥ∆:
(α) Υπογραφή του ΤΕΥ∆ σε διάστηµα προγενέστερο της
ηµεροµηνίας
ανάρτησης
της
διακήρυξης
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ
–µη
συµπεριλαµβανοµένης- καθιστά το ΤΕΥ∆ µη έγκυρο και οδηγεί την προσφορά
σε απόρριψη.
(β) Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται έως δέκα ηµερολογιακές (10)
µέρες πριν την καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών (µη
συµπεριλαµβανοµένης αυτής, για τη µέτρηση των δέκα ηµερών) και µέχρι την
καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών (συµπεριλαµβανοµένης αυτής).
(γ) ∆εδοµένου ότι οι οικονοµικοί φορείς δύνανται να
υποβάλλουν την προσφορά τους, ήδη από την ίδια µέρα της ανάρτησης της
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
(1) Το ΤΕΥ∆ λογίζεται επίσης έγκυρο, σε περίπτωση
που έχει υπογραφεί την ίδια ηµεροµηνία µε αυτή της ανάρτησης της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
(2) Σε περίπτωση που η διακήρυξη περιλαµβάνει
κατάλληλο (µεγαλύτερο των δέκα ηµερών) χρονικό διάστηµα δηµοσιότητας από την
ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών, τότε, για προσφορά που θα υποβληθεί σε έγκυρο διάστηµα, (από την
ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ -συµπεριλαµβανοµένης- και έπειτα) αλλά
περισσότερων των δέκα ηµερών προ της καταληκτικής προθεσµίας υποβολής
προσφορών, το ΤΕΥ∆ επίσης λογίζεται έγκυρο, έχοντας υπογραφεί στο αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα (από την ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ συµπεριλαµβανοµένης- και έπειτα, ακόµα και περισσότερων των δέκα ηµερών προ
της καταληκτικής προθεσµίας υποβολής προσφορών).
(8)

(Προς διευκόλυνση, οι συµµετέχουσες εταιρείες µπορούν να απευθύνονται στο 424
ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ για την αποστολή σε αυτές µέσω e-mail, του ΤΕΥ∆ σε
επεξεργάσιµη µορφή-αρχείο µορφής word.)
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β.
Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του προσφέροντος,
όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. ή Καταστατικό εταιρείας
κλπ, απ’ όπου επίσης θα προκύπτουν οι παραπάνω αναφερόµενοι υπόχρεοι
υπογραφής (άµεσα ή δια του νόµιµου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου) του ΤΕΥ∆.
(1) Τα παραπάνω Πιστοποιητικά Ισχύουσας Εκπροσώπησης
Γ.Ε.ΜΗ (ή τα αντίστοιχα αποδεικτικά) λογίζονται έγκυρα αν έχουν εκδοθεί βάσει του
µέγιστου ηµερολογιακά εκ των δύο παρακάτω χρονικών διαστηµάτων, εξετάζοντας
αρχικώς την περίπτωση (β) παρακάτω και έπειτα την περίπτωση (α):
(α) Αν έχουν εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
προ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ- µη
συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση- και µέχρι την καταληκτική προθεσµία
υποβολής των προσφορών - συµπεριλαµβανοµένης.
(β) Προς αποφυγή ασαφειών και προστριβών ως προς την
έννοια «εργασίµων ηµερών», τα παραπάνω Πιστοποιητικά λογίζονται έγκυρα, αν
έχουν εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών προ της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ- µη συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση(βάσει της αναλογίας 5 εργασίµων ανά 7 ηµερολογιακών ηµερών και πρόβλεψης
τριών αργιών) και µέχρι την καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών συµπεριλαµβανοµένης. Απόδειξη ότι οι 45 ηµερολογιακές µέρες αφορούν µικρότερο
ηµερολογιακό διάστηµα από τις 30 εργάσιµες ηµέρες (προ της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ- µη συµπεριλαµβανοµένης για τη
µέτρηση), οδηγεί να ληφθούν υπόψη οι 30 εργάσιµες ηµέρες ως το αποδεκτό χρονικό
διάστηµα, µε βάση το παραπάνω εδάφιο (α).
(2) Ως προς τυχόν υποβολή Καταστατικού (ή συναφούς
αποδεικτικού) από τις συµµετέχουσες εταιρείες, δεδοµένου ότι µπορεί να βρίσκεται σε
ισχύ αµετάβλητο επί µακρού χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία που είχε
εκδοθεί, είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται αντίστοιχα ότι βρίσκεται σε ισχύ κατά το
ανωτέρω χρονικό διάστηµα του εδαφίου §1β(1) παραπάνω. Η απόδειξη αυτή µπορεί
να περιλαµβάνει κατάλληλο σχετικό έγγραφο που εκδίδεται πχ από το ΓΕΜΗ κλπ, το
οποίο εκδίδεται κατά το χρονικό διάστηµα του εδαφίου §1β(1) παραπάνω.
γ.
το διαγωνισµό.

«Εγγύηση συµµετοχής» δεν απαιτείται για τη συµµετοχή σε αυτό

δ.
Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα µε
τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
2.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα
απορρίπτονται.
3. Στα περιεχόµενα του φακέλου των «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση
οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ) αποτελεί
λόγο απόρριψης της προσφοράς.
4.
Τα σχετικά έγγραφα/ πιστοποιητικά/ ΤΕΥ∆/ διευκρινιστικές υπεύθυνες
δηλώσεις /διευκρινιστικές απαντήσεις κλπ του παρόντος άρθρου, υπογράφονται κατά
περίπτωση, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής , λαµβάνοντας υπόψη
και το άρθρο 32, παρ.2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος.
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Άρθρο 7ο
Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
1. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καταγράφονται στο
Παράρτηµα «Α».
2. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή και
τις προδιαγραφές, ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα µε
ειδικό τεχνικό περιεχόµενο κλπ, αυτά υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα
στους ειδικούς αυτούς όρους και την τεχνική περιγραφή. Αν δεν ορίζουν αλλιώς, αυτά
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. ∆ευτερευόντως, υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής τους στην Αγγλική γλώσσα χωρίς µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, µε
την επιφύλαξη ότι αν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, οι συµµετέχοντες, επί
ποινής απορρίψεως, έχουν την υποχρέωση εντός ταχθείσας προθεσµίας, να
προσκοµίσουν επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα τα παραπάνω τεχνικά
φυλλάδια, PROSPECTUS, έντυπα, κλπ.
3. Στα περιεχόµενα του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς» δεν πρέπει σε
καµία περίπτωση να εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών
στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ) αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
4. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα
απορρίπτονται.
Τα σχετικά έγγραφα/ πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις/ διευκρινιστικές
5.
υπεύθυνες δηλώσεις /διευκρινιστικές
απαντήσεις κλπ του παρόντος άρθρου,
υπογράφονται κατά περίπτωση, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,
λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 32, παρ.2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος.
Άρθρο 8ο
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» - Προσφερόµενες Τιµές
1.
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, εις απλούν, µετά των
συνηµµένων σε αυτή εγγράφων και τυχόν δικαιολογητικών.
2.
Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και ολογράφως,
ενώ σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόµενη τιµή.
3.
Η αναγραφή των τιµών γίνεται στο νόµισµα του ευρώ (EURO).
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς
ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.
Λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 12Α του παρόντος παραρτήµατος, οι
οικονοµικές προσφορές θα δίνονται:
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α.
Ανά εργατοώρα, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ ∆ηµοσίου
και τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη,
εκτός από το ΦΠΑ.
β.
Συνολική προσφερόµενη τιµή άνευ ΦΠΑ, σύµφωνα και µε το άρθρο
12Α του παρόντος παραρτήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το
ΦΠΑ.
γ.
Ποσοστό και Ποσό ΦΠΑ, επί της ανωτέρω συνολικής τιµής.
δ.
Συνολική τιµή προσφοράς, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
5.
Σύµφωνα µε τον ν.3863/2010, άρθρο 1, οι συµµετέχοντες οικονοµικοί
φορείς υποβάλλουν επίσης, επί ποινής απόρριψης, τα κάτωθι στοιχεία:
α.
β.
γ.

Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν.
Τις ηµέρες και ώρες εργασίας
Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι

εργαζόµενοι.
δ.
Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.
ε.
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά.
6.
Επισηµαίνεται ότι οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς πρέπει στις
προσφερόµενες τιµές τους να έχουν υπολογίσει και συµπεριλάβει, εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, του εργολαβικού τους κέρδους, τις
υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους
δαπάνη. ∆ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να γίνει λεπτοµερής εξειδικευµένη αναφορά
στα υπόψη επιµέρους στοιχεία της παρούσας παραγράφου.
Επιπρόσθετα, οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς, επί ποινής
7.
απόρριψης, επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής
σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. Σε περίπτωση µη
υπαγωγής τους σε συλλογική σύµβαση εργασίας, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του
Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται σχετικά η µη υπαγωγή.
8.
Η αναγραφή των τιµών, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς.
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο
του πέντε.
9.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, δε γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες τα απαραίτητα για την
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τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών και ενεργεί σύµφωνα µε το Ν.4412/2016,
άρθρο 88.
12. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. ∆εν επιτρέπονται και απορρίπτονται οι εναλλακτικές προσφορές.
14. Οι οικονοµικές προσφορές, επί ποινής απόρριψης, δεν πρέπει να
έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
15. Τα έγγραφα του φακέλου της «Οικονοµικής Προσφοράς», είναι τα µόνα
στα οποία επιτρέπεται να καταγράφονται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
16. Επιπρόσθετα, στην οικονοµική προσφορά να φαίνονται ευκρινώς τα
στοιχεία:
α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
β. ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
γ. ∆ΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
δ. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
17. Τα σχετικά έγγραφα/ πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις/ διευκρινιστικές
υπεύθυνες δηλώσεις /διευκρινιστικές
απαντήσεις κλπ του παρόντος άρθρου,
υπογράφονται κατά περίπτωση, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής,
λαµβάνοντας υπόψη και το άρθρο 32, παρ.2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος.
Άρθρο 9ο
Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
1. Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της διακήρυξης και για λόγους
προάσπισης του δηµόσιου συµφέροντος και της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα µε
το άρθρο 79 του ν.4412/2016, αµέσως µετά την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», οι οποίοι απαιτείται να προσκοµισθούν επί ποινής
απόρριψης, µέσα στον Κυρίως Φάκελο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος
Παραρτήµατος, µέχρι την τεθείσα από τη διακήρυξη και το άρθρο 2 του
παρόντος Παραρτήµατος προθεσµία υποβολής προσφορών. Οι φάκελοι
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» εµπεριέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά των
άρθρων 80 και 82 του ν.4412/2016, από τα οποία αποδεικνύεται η µη συνδροµή των
λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 και η πλήρωση των κατά
περίπτωση ζητούµενων από τη διακήρυξη απαιτήσεων σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76
και 77 του ν.4412/2016. Αναλυτικά:
α.
Απόσπασµα σχετικού µητρώου, όπως ποινικού µητρώου, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου προ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση), σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παρ.2, του άρθρου 80, του ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ.1 του άρθρου 73, του ν.4412/2016. Το εν λόγω απόσπασµα υποχρεωτικώς
προσκοµίζεται από το σύνολο των υπόχρεων προσώπων για τα οποία
δηλώνεται στο ΤΕΥ∆ η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού, και ιδίως:
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(1) «Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και
ΕΕ), από τους διαχειριστές.
(2) «Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ), από τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
(3) «Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, από τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
β.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης
του τελευταίου τριµήνου προ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ (συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση), από το οποίο να προκύπτει ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ότι δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες και ότι
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη στις εθνικές διατάξεις νόµου. Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι συµµετέχουσες εταιρείες είναι ενήµερες:
(1) Τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής): Το
πιστοποιητικό
ασφαλιστικής
ενηµερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) του οικονοµικού φορέα αφορά στο
ίδιο το νοµικό πρόσωπο και όχι ατοµικώς τους διοικούντες και απασχολούµενους σε
αυτό.
(2) Τις
φορολογικές
υποχρεώσεις
τους
(φορολογική
ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση ή για συµµετοχή σε διαγωνισµό): Το
πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας του οικονοµικού φορέα αφορά στο ίδιο το
νοµικό πρόσωπο και όχι ατοµικώς τους διοικούντες και απασχολούµενους σε αυτό.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά (φορολογικές και ασφαλιστικές ενηµερότητες) λογίζονται
έγκυρα αν βρίσκονται σε ισχύ κατά την υποβολή τους, δηλαδή, µεταξύ της
ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ-συµπεριλαµβανοµένης- και
της καταληκτικής προθεσµίας υποβολής προσφορών – συµπεριλαµβανοµένης.
∆ικαιολογητικά που είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, αλλά η ισχύς τους έχει παρέλθει στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα µέχρι
την καταληκτική προθεσµία υποβολής προσφορών, λογίζονται έγκυρα.
δ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους και ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι.
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(1) Τα παραπάνω Πιστοποιητικά λογίζονται έγκυρα αν έχουν
εκδοθεί βάσει του µέγιστου ηµερολογιακά εκ των δύο παρακάτω χρονικών
διαστηµάτων, εξετάζοντας αρχικώς την περίπτωση (β) παρακάτω και έπειτα την
περίπτωση (α):
(α) Αν έχουν εκδοθεί εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών
προ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ- µη
συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση- και µέχρι την καταληκτική προθεσµία
υποβολής των προσφορών - συµπεριλαµβανοµένης.
(β) Προς αποφυγή ασαφειών και προστριβών ως προς την
έννοια «εργασίµων ηµερών», τα παραπάνω Πιστοποιητικά λογίζονται έγκυρα, αν
έχουν εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών προ της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ- µη συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση(βάσει της αναλογίας 5 εργασίµων ανά 7 ηµερολογιακών ηµερών και πρόβλεψης
τριών αργιών) και µέχρι την καταληκτική προθεσµία υποβολής των προσφορών συµπεριλαµβανοµένης. Απόδειξη ότι οι 45 ηµερολογιακές µέρες αφορούν µικρότερο
ηµερολογιακό διάστηµα από τις 30 εργάσιµες ηµέρες, οδηγεί να ληφθούν υπόψη οι 30
εργάσιµες ηµέρες ως αποδεκτό χρονικό διάστηµα, µε βάση το παραπάνω εδάφιο (α).
ε.

Ως προς την εργασιακή νοµοθεσία, (µε βάση το ν.4488/2017,

άρθρο 39):
(1) Πιστοποιητικό, από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και
Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς.
(2) Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι εκτιµάται πως δεν θα έχει
καθοριστεί και ολοκληρωθεί µέχρι τη διενέργεια του διαγωνισµού η απαιτούµενη
διαδικασία για την έκδοση του απαιτούµενου από το νόµο πιστοποιητικού.
(3) Για αυτό το λόγο, οι συµµετέχουσες εταιρείες αποστέλλουν
σύµφωνα µε τα υπ’αριθµ Πρωτ. ΕΞ184471-2018/10001/ΣΕΠΕ και ΕΞ121612018/10001/ΣΕΠΕ έγγραφα, σχετικό αίτηµα µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΣΕΠΕ
και λαµβάνουν τη σχετική αυτοµατοποιηµένη απάντηση ως προς τη δυνατότητα
χορήγησης ή µη, του σχετικού πιστοποιητικού.
(4) Στην περίπτωση αδυναµίας έκδοσης του σχετικού
πιστοποιητικού, οι συµµετέχουσες εταιρείες προσκοµίζουν υποχρεωτικά επί
ποινής απόρριψης, σύµφωνα µε τα υπ’αριθµ Πρωτ. ΕΞ184471-2018/10001/ΣΕΠΕ
και ΕΞ12161-2018/10001/ΣΕΠΕ έγγραφα και µε βάση τους ν.4412/2016, άρθρο 80,
παρ.2 και ν.4605/2019, άρθρο 43, εδάφιο .46α, Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄75), έκδοσης του τελευταίου τριµήνου προ της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση), στην οποία
δηλώνεται «η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του ν.4488/2017 αρ.39».
(5) Τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις αν απαιτηθούν επί της
υποβληθείσας Ένορκης ∆ήλωσης, θα ζητηθούν από τις εταιρείες µε βάση τα άρθρα
102 και 103 του ν.4412/2016.
(6) Η παράλειψη υποβολής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης οδηγεί
σε αποκλεισµό της συµµετέχουσας εταιρείας.
στ.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται να
προσκοµισθεί µέσα στο φάκελο των «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». Η
Αναθέτουσα Αρχή όµως θα ζητήσει από τον Ανάδοχο, κατά το στάδιο της υπογραφής
της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του παρόντος Παραρτήµατος και τον
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ν.4412/2016, άρθρο 72, παρ.1β., επί ποινής απόρριψης, εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.
ζ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας
και σε αντιστοιχία µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης.
2.
Τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
3.
Επισηµαίνεται, για τον εντός τριµήνου, προ της ηµεροµηνίας
δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ (συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση),
αποδεκτό χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών των υποπαραγράφων 1α, 1β και 1ε του
παρόντος άρθρου, προκειµένου να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, ότι για τον
καθορισµό του τρίµηνου αποδεκτού διαστήµατος, η Αναθέτουσα Αρχή λαµβάνει:
Ως τελευταία χρονικά αποδεκτή µέρα έκδοσης, την ηµέρα της
(α)
καταληκτικής προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών, όπως έχει δηλωθεί στη
διακήρυξη.
(β)
Ως πρώτη χρονικά αποδεκτή µέρα έκδοσης, την ταυτόσηµη ηµέρα
(ή την προγενέστερη αυτής, βάσει του πλήθους των ηµερών του µήνα, πχ 30 ή 31)
προ τριµήνου της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(συµπεριλαµβανοµένης για τη µέτρηση), όπως έχει δηλωθεί στη διακήρυξη.
(π.χ. σε διαγωνισµό µε την 31 Ιουλίου ως ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ και µε την 10 Αυγούστου ως καταληκτική προθεσµία υποβολής των
δικαιολογητικών:
Ως πρώτη χρονικά αποδεκτή µέρα έκδοσης λαµβάνεται η 30 Απριλίου.
Ως τελευταία χρονικά αποδεκτή µέρα έκδοσης λαµβάνεται η 10 Αυγούστου.)
Άρθρο 10ο
∆είγµατα
1. Τυχόν δείγµατα, υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό,
είτε για το σύνολο των υλικών είτε για µεµονωµένα υλικά, µόνο σε περίπτωση που
αυτά απαιτούνται από τους ειδικούς όρους και κυρίως από το παράρτηµα «Α»
της διακήρυξης, το οποίο αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, όπου
και αναλυτικά καταγράφεται η σχετική απαίτηση ή µη, προσκόµισης δειγµάτων
συνολικά ή ανά υλικό, προκειµένου αυτά να αξιολογηθούν από την αρµόδια
Επιτροπή, µε πρακτική δοκιµασία κλπ, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών.
2. Η αξία των δειγµάτων - αντιδειγµάτων που λαµβάνονται από τις επιτροπές
παραλαβής, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν επιστρέφεται.
3. Εφόσον από τους ειδικούς όρους - ειδικές απαιτήσεις - τεχνική περιγραφή
της διακήρυξης, προβλέπονται πέραν την πρακτικής δοκιµασίας και εργαστηριακοί
έλεγχοι, το κόστος αυτών βαρύνει τον οικονοµικό φορέα.
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4. Τα δείγµατα αποστέλλονται σε σφραγισµένη συσκευασία, η οποία
αποκολουθεί τον κυρίως φάκελο του διαγωνισµού και φέρει τις ίδιες ενδείξεις µε αυτόν
και την ένδειξη «∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
5. Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά, ο συµµετέχων
στο διαγωνισµό προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί της
συσκευασίας του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον
τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους. Αν το κρίνει αναγκαίο δε, να ενηµερώσει
τηλεφωνικά το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προ της αποστολής τους.
6. Η αποστολή των δειγµάτων γίνεται εις απλούν, εκτός αν ορίζεται από την
τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η εις διπλούν αποστολή τους (δείγµα-αντίδειγµα).
7. Ακόµα και αν δεν ορίζεται από τους ειδικούς όρους - ειδικές απαιτήσεις τεχνική περιγραφή της διακήρυξης η υποβολή δειγµάτων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού, έχει δικαίωµα να αιτείται από τους συµµετέχοντες, επί ποινής
απορρίψεως, την προσκόµιση δειγµάτων για την αξιολόγηση των υλικών, την
πρακτική δοκιµασία τους και τον έλεγχο της πληρότητας και συµµόρφωσης τους µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
8. Επιστροφή των δειγµάτων στους συµµετέχοντες και λοιπά σχετικά θέµατα,
όπως καθορίζονται στο Ν.4412/2016, άρθρο 214.
Άρθρο 11ο
Απόρριψη Προσφορών
1. Η αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για
οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της
παρούσας διακήρυξης και το ν.4412/2016, ιδίως τα άρθρα 91 έως 100 και 102 έως
104, όπως ενδεικτικά, προσφορά:
α. Η οποία περιήλθε στο 424 ΓΣΝΕ εκπρόθεσµα, µετά την προθεσµία
υποβολής προσφορών.
β. Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 102.
γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες
εξηγήσεις , εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή
από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 102.
δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να προβλέπεται
από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
ε. Υπό αίρεση.
στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής.
ζ. Για την οποία δεν προσκοµίστηκαν δείγµατα ή προσκοµίστηκαν
εκπρόθεσµα, ενώ ζητείται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης ή από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
η. Με χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ζητούµενο στη διακήρυξη.
θ. Με χρόνο υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο από το ζητούµενο
στη διακήρυξη.
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ι.

Με τιµή που υπερβαίνει την τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών της

ΕΠΥ.
ια. Με τιµή που έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις.
ιβ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη και τον ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο
Αποσφράγιση Προσφορών
1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
από τους όρους του διαγωνισµού.
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των
προσελθόντων εκείνων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων
τους.
3. Προσφορές που αποστέλλονται και περιέχονται στο 424 ΓΣΝΕ
εκπρόθεσµα, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
4.

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

α. Αποσφραγίζεται ο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» καθώς και οι φάκελοι
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µονογράφονται
και σφραγίζονται.
β. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΚΑΙ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται από
την Επιτροπή, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και την ώρα που θα
ορισθεί αρµοδίως από την Επιτροπή.
γ. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΚΑΙ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση
των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους
προσφέροντες.
δ. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η Επιτροπή προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών
που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
ε. Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή, κατά την ορισθείσα από εκείνη ηµεροµηνία και ώρα, µονογράφονται και
σφραγίζονται. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών και η
ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων, καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται και σφραγίζεται.
στ.
Μετά
την
αξιολόγηση
των
οικονοµικών
προσφορών,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή οι φάκελοι «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
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των προσωρινών αναδόχων, µονογράφονται και σφραγίζονται. Τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης καταγράφονται σε πρακτικό και Εισηγητική Έκθεση.
ζ. Όσοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, καθώς και
των τιµών που προσφέρθηκαν.
η. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε Απόφαση
του αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται µε
επιµέλεια αυτής στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 127.
θ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας άσκησης
ένστασης/προσφυγής κατά της εν λόγω Απόφασης Κατακύρωσης και την επέλευση
των έννοµων αποτελεσµάτων της, θα αποσταλεί από την Αναθέτουσα Αρχή νέα
ειδοποίηση στους Αναδόχους, βάσει της οποίας εντός ορισθείσας προθεσµίας,
υποχρεούνται να προσέλθουν για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων.
5. Η αποσφράγιση όλων των φακέλων του διαγωνισµού -«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - µπορούν να γίνουν σε µία συνεδρίαση κατά
την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.

Άρθρο 12Α
Αξιολόγηση Οικονοµική Προσφορών
1.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει των προσφερόµενων τιµών εργατοώρας και
σύµφωνα µε την αξιολόγηση που καταγράφεται στο παρόν άρθρο, στις παραγράφους
παρακάτω.
2.
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς που έχουν προκριθεί από το
προηγούµενο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, αξιολογούνται για τις απαιτήσεις βάσει
του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήµατος.
3.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, προβαίνει σε καταγραφή των
προσφερόµενων τιµών εργατοώρας και αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές, στη
βάση των έξι (6) εργασίµων ηµερών και µίας (1) αργίας, σε σύνολο εφτά (7)
ηµερολογιακών ηµερών.
4.
Ο τύπος που εφαρµόζεται για την αξιολόγηση των προσφορών, είναι ο
παρακάτω:

Ραξιολογητέα= {[(P1 * Q1) *6]+ [(P2 * Q 2)]}.

όπου:
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Q1: Οι ποσότητες εργατοωρών για µία εργάσιµη ηµέρα.
Ρ1: Είναι οι τιµές εργατοώρας στην εργάσιµη ηµέρα
Q2: Οι ποσότητες εργατοωρών για µία αργία.
Ρ2: Είναι οι τιµές εργατοώρας στην αργία.
5.
Οι ποσότητες των εργατοωρών (Q1, Q2) καταγράφονται στο Παράρτηµα
«Α», των τεχνικών προδιαγραφών.
6.
Ραξιολογητέα.

Ανάδοχος, αναδεικνύεται ο οικονοµικός φορέας µε τη χαµηλότερη

7.
Το χρονικό διάστηµα ισχύος, της σύµβασης που θα υπογραφεί, θα
εξαρτηθεί από τις τιµές του αναδόχου, που θα επιτευχθούν στο διαγωνισµό, µέχρι του
ορίου της διαθέσιµης πίστωσης, καταγράφοντας αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία
ηµερών, πλήθους εργατοωρών και τιµών εργατοωρών, όπως παρακάτω:

A/A

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΙΜΗ
ΠΛΗΘΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ
ΑΝΑ ΜΕΡΑ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ
(Pi)
.......
Q ήQ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ
(Pi * Qi)
.......

1

Μέρα 1η ισχύος σύµβασης

2

Μέρα 2η ισχύος σύµβασης

Q1 ή Q2

.......

.......

....

..........................................................

Q1 ή Q2

.......

.......

....

..........................................................

Q1 ή Q2

.......

.......

....

..........................................................

Q1 ή Q2

.......

.......

ν-1

Μέρα (ν-1)η ισχύος σύµβασης

Q1 ή Q2

.......

.......

Μέρα (ν)η ισχύος σύµβασης

Q1 ή Q2

.......

.......

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
(Ρ συνολική):

.......

ν

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ:

1

2

.........

Άρθρο 13ο
Συµπλήρωση - Αποσαφήνιση Προσφορών
1.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και η Αναθέτουσα Αρχή κατά
την κρίση τους, δύνανται να καλούν τους προσφέροντες, σύµφωνα µε το άρθρο 102
του ν.4412/2016 να παρέχουν διευκρινίσεις ως προς τα δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλλει.
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2.
Οι σχετικές διευκρινίσεις αφορούν µόνο ασάφειες, επουσιώδεις
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα, όπως:
α.
Παράλειψη µονογραφών.
β.
Παράλειψη της αρίθµησης ή διακεκοµµένη αρίθµηση.
γ.
Ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης φακέλων και
υποφακέλων προσφορών.
δ.
Λεκτικές/φραστικές αποκλίσεις από την ορολογία της διακήρυξης
κλπ.
3.

Η παροχή των διευκρινίσεων δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια:

α. Μεταγενέστερη αντικατάσταση δικαιολογητικών της προσφοράς ή
υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης.
β. Εισαγωγή διακρίσεων ή άνιση µεταχείριση των συµµετεχουσών
εταιρειών.
γ.
Αλλοίωση της προσφοράς και πρόσδοση αθέµιτου ανταγωνιστικού
πλεονεκτήµατος.
4. Στην περίπτωση ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της
προσφοράς, η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι
υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή, αν λόγω των ασαφειών επίκειται
αποκλεισµός.
5. Όµως, η ύπαρξη ουσιωδών ελλείψεων/αποκλίσεων από τους όρους της
διακήρυξης, η απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους όρους τιθέµενους επί
ποινής απόρριψης/ που αναγράφεται ότι επιφέρουν απόρριψη της προσφοράς,
οδηγούν στην απόρριψη της εν λόγω προσφοράς, χωρίς να έχει δικαίωµα ο προς
αποκλεισµό προσφέροντας να υποβάλλει διευκρινίσεις.
Άρθρο 14ο
Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
1. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού,
µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη, µεγαλύτερη ή
µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, από εκείνη που καθορίζεται στη
διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 16.
2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί η υποβολή ισότιµων προσφορών, τότε
διενεργείται κλήρωση µεταξύ των υποβαλλόντων τις ισότιµες προσφορές εταιρειών,
σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 90, παρ.1. Στην κλήρωση έχουν δικαίωµα να
παραστούν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των σχετικών εταιρειών.
3.
Η υποβολή ή πρόκριση µόνο µιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για
τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης, χωρίς
αυτό ν’ αποτελεί δέσµευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να ακυρώσει
οριστικά ή να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ενδεικτικά σε περιπτώσεις
ασύµφορων τιµών, µη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιµών, προς επιδίωξη ευρύτερης
συµµετοχής και ανταγωνισµού, µε σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικών τιµών και
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προάσπισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου κλπ, σύµφωνα µε το ν.4412/2016,
άρθρο 106.
4.
Στην περίπτωση δε αυτή, της υποβολής ή πρόκρισης µιας µόνο
προσφοράς, δεδοµένης της απουσίας ανταγωνισµού, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωµα:
α.
Να προβεί σε διαπραγµάτευση (β΄, γ΄ κλπ γύρος οικονοµικής
προσφοράς) επί της αρχικής οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντος ή
προκριθέντος, προκειµένου να επιτευχθούν µειωµένες τιµές οι οποίες θα
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Νοσοκοµείου και στην προάσπιση των
συµφερόντων του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 32.
β.
Να ζητήσει από τον µοναδικό συµµετέχοντα ή προκριθέντα,
αποδεικτικά έγγραφα, όπως, ενδεικτικά, πρόσφατα αντίγραφα τιµολογίων/
αποδεικτικών πώλησης κλπ των προς προµήθεια υλικών του διαγωνισµού, σε συναφή
µονάδα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή άλλον φορέα προµήθειας, από τα οποία να
δικαιολογείται η προσφερθείσα τιµή ως συµφέρουσα για το Νοσοκοµείο.
5. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών,
παρατηρηθούν µειοδότες των οποίων οι προσφερόµενες τιµές, παρ’ ότι είναι οι
µικρότερες µεταξύ των συµµετεχόντων, κρίνονται µη συµφέρουσες από οικονοµική
άποψη, όπως ενδεικτικά σε υπέρβαση του Παρατηρητηρίου Τιµών της ΕΠΥ, του
αρχείου τιµών του Νοσοκοµείου, της προϋπολογισθείσας αξίας της διακήρυξης κλπ, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα είτε:
α.
Για περαιτέρω διαπραγµάτευση της οικονοµικής προσφοράς των
συγκεκριµένων µειοδοτών.
β.

Για ενέργειες σύµφωνα µε το άρθρο 15.
Άρθρο 15ο
Ματαίωση - Επανάληψη ∆ιαγωνισµού

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
1.
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει
σύµφωνα µε το ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, µετάθεση, µαταίωση ή ακύρωση
του διαγωνισµού, στο σύνολο του ή για τµήµα αυτού:
α.
Αν η διαδικασία αποβεί άγονη.
β.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης.
γ.
Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου
δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή.
δ.
Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύµβασης.
ε.
Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί µη συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη.
στ.
Για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ενδεικτικά
δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.
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ζ.

Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείµενη

νοµοθεσία.
2.
Η µαταίωση ή ακύρωση µπορεί να αφορά ολόκληρο το αντικείµενο της
σύµβασης ή τµήµα αυτής.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
3.
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα ν’ αποφασίσει,
παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
α.
Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε
φάσης αυτής, µε τροποποίηση ή µη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της.
β.
Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 και 32, του
ν.4412/2016, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
4.
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει µερικώς
τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµα της ή να αποφασίσει την
επανάληψη της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
5.
Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς δεν
έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Άρθρο 16ο
Αυξοµείωση Ποσοτήτων
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της, κατόπιν
εισήγησης των αρµόδιων γνωµοδοτικών οργάνων και εντός των ορίων της σχετικής
διαθέσιµης πίστωσης της διακήρυξης, επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να
αυξοµειωθούν οι ποσότητες του συµβατικού αντικειµένου (εργατοώρες) σύµφωνα µε
τον ν.4412/2016, άρθρο 104:
α.
Κατά ποσοστό µέχρι 30%, προκειµένου για αύξηση.
β.
Κατά ποσοστό µέχρι 50%, προκειµένου για µείωση.
γ.
Κατά ποσοστό ανώτερο του 50%, µε την προϋπόθεση της
προηγούµενης αποδοχής από τον οικονοµικό φορέα, προκειµένου για µείωση.
2.
Η αυξοµείωση δεν θα έχει καµία επίδραση στην τιµή της εργατοώρας και
στους υπόλοιπους όρους της σύµβασης.
Άρθρο 17ο
Ενστάσεις-Προσφυγές
1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν.4412/2016.
2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για τον
υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
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δηµοσίευσης και της υποβολής προσφοράς. Ο διαγωνιζόµενος µε τη συµµετοχή του
στο διαγωνισµό, εφόσον δεν έχει ασκήσει ένσταση κατά της διακήρυξης ή εφόσον έχει
απορριφθεί η εν λόγω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους του διαγωνισµού και δε δύναται µε την προσφορά του ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους.
3. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας
Αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5) µέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα ή τη συντέλεση της
παράλειψης.
4.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) από τους προµηθευτές, αυτή δεν θα λαµβάνονται
υπόψη, παρά µόνο εάν επακολουθήσει η υποβολή του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου
της ενστάσεως, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 528/23-8-1999/Γνωµοδότηση του
προέδρου
ΝΣΚ
και
την
Αρ.
Πρωτ.
Π1/4880/15-9-1999/Υπουργείο
Ανάπτυξης/ΓΓΕ/Γ∆ΚΤ/∆ΠΠ.
6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
7.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
8.
Πέρα από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή, δεν χωρεί καµία άλλη
προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή
νοµιµότητας.
Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµιές και
9.
δαπάνες του οικονοµικού φορέα που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων
κατά του σχετικού διαγωνισµού.
Άρθρο 18ο
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων
Προθεσµία Παράδοσης Απαιτούµενων Υλικών
1.
Η σύµβαση είναι διάρκειας 365 ηµερών, αναλόγως των επιτευχθεισών
τιµών και σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 12Α του παρόντος παραρτήµατος, µε έναρξη
από την ηµεροµηνία υπογραφής της.
2.
Σε αιτιολογηµένες από την πλευρά του αναδόχου περιπτώσεις και σε µη
παρέκκλιση από τις ανάγκες του Νοσοκοµείου, δύναται, κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής, να χορηγηθεί τυχόν παράταση του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, σύµφωνα µε τον ν.4412/2016, άρθρο 206.
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Άρθρο 19ο
Παράδοση - Παραλαβή υλικών
1.
Ως τόπος παράδοσης των ενδεχοµένως απαιτουµένων υλικών ορίζονται
οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ ή άλλη Μονάδα που θα υποδειχθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή και επ’ ωφελεία της οποίας διενεργείται η σύµβαση
2.
Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορικά µέσα και δαπάνη του
προµηθευτή, τα υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή και δεν επιστρέφονται.
3. Σε περίπτωση µεγάλου όγκου των παραδοτέων, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να παραδίδει το υλικό συσκευασµένο σε καινούρια ευρωπαλέτα το
ύψος της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 1,90m.
4.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες
µέρες νωρίτερα.
5.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο
προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από
τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το
υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκοµίστηκε.
6.
Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις
ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης, η διενέργεια και άλλων
ελέγχων πλην της µακροσκοπικής εξέτασης, όπως ενδεικτικά χηµική εξέταση,
µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, το κόστος των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τον
προµηθευτή.
7.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, αφού παραλάβει τα υλικά
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των υλικών.
8.
∆ύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή µετά από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον προµηθευτή στις περιπτώσεις της
οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους µε έκπτωση.
9.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
ποσότητας των υλικών, µπορεί µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση της απορριφθείσας
ποσότητας µε άλλη, καινούρια και αµεταχείριστη, µέσα σε τακτή προθεσµία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους µετά τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης ή η µη αντικατάσταση τους, όπως επίσης και η
εκπρόθεσµη παραλαβή των απορριφθέντων υλικών, συνεπάγεται κυρώσεις βάσει του
ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213.
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10. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού µετά τη λήξη του αρχικού
συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται κυρώσεις µε βάση το ν.4412/2016,
άρθρα 203, 206 και 207.
11. Επισηµαίνεται ότι τα εκδοθέντα δελτία αποστολής/ τιµολόγια πρέπει να
καταγράφουν µε σαφήνεια τα προς προµήθεια υλικά, όπως αποτυπώνονται στη
διακήρυξη και επακόλουθα στις συναφθείσες συµβάσεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν
είναι απολύτως εφικτό (πχ λόγω τεχνικής φύσεως διαδικασιών/των συστηµάτων του
προµηθευτή, λόγω µηχανογραφηµένης ελληνικής-αγγλικής ονοµασίας υλικού,
κωδικογράφησης κλπ) ενδέχεται, κατά την υπογραφή της σύµβασης ή κατά τα
διάφορα στάδια ελέγχου, να ζητηθεί από τον προµηθευτή ο οποίος και υποχρεούται
τότε να επισυνάψει κατάλληλα υπογεγραµµένο σχετικό Πίνακα Αντιστοιχίας Υλικών,
όπου σε κατάλληλες στήλες θα καταγράφονται σε αντιστοιχία, αφενός η αρίθµηση, η
ονοµασία και η ποσότητα των υλικών όπως αποτυπώνονται στη Σύµβαση, αφετέρου η
ονοµασία, η ποσότητα και ο κωδικός των υλικών όπως αποτυπώνονται στα δελτία
αποστολής/τιµολόγια και σε απόλυτη συµφωνία µε την υποβληθείσα κατά το
διαγωνισµό προσφορά του. Ενδεικτική µορφή του, η εξής:

(Επωνυµία Εταιρείας-Στοιχεία)
Πίνακας Αντιστοιχίας Υλικών
Σύµβασης υπ’ αριθµ:_____/___
Στοιχεία Υλικών
σε Σύµβαση
α/α
Ονοµασία Ποσότητα
υλικών
υλικών
υλικών

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

(αρµόδιες υπογραφές-σφραγίδα εταιρείας)
Άρθρο 20ο
Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα
1. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία Χρηµατικού του 424
ΓΣΝΕ, σε µηνιαία βάση, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων παραδόσεων του
συµβατικού αντικειµένου/υπηρεσιών.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να δοθεί διαφορετική εντολή
από τις αρµόδιες Προϊστάµενες Αρχές ως προς την Αρχή υλοποίησης των πληρωµών,
όπως ενδεικτικά από το Γ΄ ΕΛ∆ΑΠ µέσω της έκδοσης Τακτικών Χρηµατικών
Ενταλµάτων (ΤΧΕ) κλπ και όπου τυχόν απαιτηθεί, µετά την προηγούµενη θεώρηση
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των ενταλµάτων πληρωµής από τις αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές .
3. Τα παρακάτω δικαιολογητικά, βάσει του ν.4412/2016, άρθρου 200,
απαιτούνται για την υλοποίηση της πληρωµής:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β.
Όπου απαιτείται, αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην
αποθήκη.
γ.
Τιµολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα πρέπει
υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθµός της σύµβασης.
δ.
Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας (για είσπραξη
χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης).
ε.
Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας.
στ.
Επίσηµο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ.
ζ.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄75), στην οποία θα
δηλώνεται ότι:
(1) «∆εν θα χρησιµοποιήσει η εταιρεία µας, σαν άµεσο ή έµµεσο
αντιπρόσωπο, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων,
εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως
προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του Ν∆.1400/73 (ΦΕΚ Α΄114)».
(2) «∆εν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας οψιγενείς
µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016».
η.
Επιπρόσθετα, βάσει των προβλεπόµενων από τον ΕΦΚΑ,
επισηµαίνεται ότι, εφόσον υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα,
τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται σχετικά από την
εταιρεία και θα προσκοµίζεται η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση και τα σχετικά
πιστοποιητικά.
∆ιαφορετικά, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα προσκοµίζεται από την εταιρεία
η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι «∆εν υπήρχε
έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και
σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ),
τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».
θ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την
κείµενη νοµολογία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
ι.
Επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να απαιτηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή ή τις Προϊστάµενες και Ελεγκτικές Αρχές (Γ΄ΕΛ∆ΑΠ κλπ) οπτικός δίσκος (CD) µε
το σύνολο των δικαιολογητικών /εγγράφων κλπ της συµµετοχής του Αναδόχου , οπότε
τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον προσκοµίσει εντός ταχθείσας προθεσµίας.
Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται κατά
περίπτωση από τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα/ τους έχοντες
δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
4. Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται
αναλύονται όπως παρακάτω:
α/α
1α
1β
1γ
2α

µε

κρατήσεις

Κρατήσεις
ΜΤΣ
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)

14,23068%,

οι

οποίες

Ποσοστά
4,00000 %
0,08000 %
0,01600 %
0,07000 %
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Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ
ΕΚΟΕΜΣ
ΒΑΜ
Σύνολο

2β
2γ
3α
3β
3γ
4
5

0,00210 %
0,00042 %
0,06000 %
0,00180 %
0,00036 %
8,00000 %
2,00000 %
14,23068 %

Επίσης οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και λοιπά έξοδα, µέχρι
την οριστική παράδοση των υπό προµήθεια υλικών στον τόπο παράδοσης.
β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων κτλ.
5.

6.
Από τους αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ) σε
ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία των
συµβατικών αντικειµένων, αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε εφαρµογή του άρθρου
64 του ν.4172/2013.
7.

Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

Η πληρωµή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από
8.
την ενδεχόµενη αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον
αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, καθώς και
σε περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών
πληρωµής.
9.

Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€).

10. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται από οποιαδήποτε
Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας,
τιµής και χρόνου παράδοσης των υλικών.
Άρθρο 21ο
Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση, σε περίπτωση που:
α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για
την κατακύρωση.
β. ∆εν υποβάλλει τα απαιτούµενα για την κατακύρωση δικαιολογητικά.
γ. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.
2. Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δεν προσέλθει στην προθεσµία
που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή.
3. Ο οικονοµικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
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και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε
ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε.
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 72,
74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.
5. Αν ο οικονοµικός φορέας φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα
συµβατικά υλικά µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
6. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία µετά από προηγούµενη
κλήση προς απολογία του οικονοµικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για κάθε
περίπτωση πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή
την παράβαση.
7. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η αρµόδια
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δική
της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τµήµατα του
Νοσοκοµείου.
8. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο επιβάλλεται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο οικονοµικός
φορέας ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος του 424 ΓΣΝΕ από
τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
10. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 22ο
Ανωτέρω Βία
1.
Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας, ο οικονοµικός φορέας δεν
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρω βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν ανωτέρω βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Άρθρο 23ο
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού
1.
Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα
τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ’
αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση ειδική τεχνική ορολογία και
τεχνικό περιεχόµενο που µπορεί να αναφέρονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
7 του παρόντος Παραρτήµατος.
2.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο
ανάδοχος στο 424 ΓΣΝΕ, κατά την διάρκεια της σύµβασης.
Άρθρο 24ο
Εγγυοδοσία
1.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ∆Ε ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών
επιστολών, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσηµη
µετάφραση.
Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών, οι
2.
εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
3.

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

4.
Εγγυητική
λειτουργίας:

Επιστολή

Καλής

Εκτέλεσης

της

Σύµβασης-Καλής

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

Η Εγγυητική Eπιστολή Kαλής Eκτέλεσης της Σύµβασης:
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(1)
Καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του
αναδόχου.
(2)
Καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
(3)
Θα έχει χρονική ισχύ ίση µε το χρονικό διάστηµα της
σύµβασης, πλέον τριών µηνών. Σε περίπτωση αναγκαιότητας παράτασης για λόγο
προβλεπόµενο από το νόµο ή τη σύµβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
παρατείνεται ανάλογα.
(4)
Θα επιστραφεί στον αντισυµβαλλόµενο ανάδοχο, αφού
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, µετά το πέρας των λόγων τήρησης της και
µετά από σχετικό αίτηµά του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα
σύµβαση.
5.
Οι έντυπες εγγυητικές επιστολές (κατά περίπτωση συµµετοχής ή/και
καλής εκτέλεσης-καλής λειτουργίας) προσκοµίζονται ταυτόχρονα σε πρωτότυπη
µορφή και σε επίσηµο ακριβές αντίγραφο.
α.
Η εκ παραδροµής µη υποβολή ακριβούς αντιγράφου της εγγυητικής
επιστολής, έχοντας όµως υποβάλλει την εγγυητική επιστολή σε πρωτότυπη µορφή,
δεν οδηγεί την προσφορά σε απόρριψη, αλλά δίνεται στον οικονοµικό φορέα η
δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής του ακριβούς αντιγράφου της εγγυητικής
επιστολής.
β.
Η µη υποβολή της έντυπης πρωτότυπης µορφής της εγγυητικής
επιστολής οδηγεί την προσφορά σε απόρριψη, ανεξάρτητα της προσκόµισης ή µη του
ακριβούς αντιγράφου αυτής.
Άρθρο 25ο
Κατάρτιση της Σύµβασης
Το κείµενο της προς υπογραφή σύµβασης παρατίθεται ως Παράρτηµα
1.
«Γ» της παρούσας διακήρυξης.
2.
∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, πλην της περίπτωσης κατάδηλων
σφαλµάτων ή παραδροµών, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
3.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
4.
∆υνατότητα τροποποίησης της σύµβασης επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
µόνο σε αντικειµενικά απολύτως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, συµφώνως των
καθοριζοµένων στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.
Παραδόθηκαν τα υλικά από τον Ανάδοχο.
β.
Παραλήφθηκαν τα υλικά οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά από την
Αναθέτουσα Αρχή.
5.
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γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόµενα από την σύµβαση.
Άρθρο 26ο
Εµπιστευτικότητα
1.
Ο οικονοµικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης,
οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που
περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συµβατικού αντικειµένου
που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του.
Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων
ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση
από τον οικονοµικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και
µόνο στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις
3.
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συµµετέχει σε
δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ
δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον
4.
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, εις το διηνεκές.
Άρθρο 27ο
Εκχωρήσεις
1.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος
(δικαίωµα του οικονοµικού φορέα) σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από
αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 28ο
Υπεργολαβική ανάθεση
1.
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει µέρος
της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας, τότε κάθε προτεινόµενος
υπεργολάβος προσκοµίζει χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ ανεξαρτήτως του ποσοστού της
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σύµβασης που θα αναλάβει (ακόµα και κάτω του 30% της σύµβασης), δεόντως
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο.
2.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τους
υποψήφιους υπεργολάβους, επιπροσθέτως του χωριστού ΤΕΥ∆, την προσκόµιση και
µέρους ή του συνόλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα
διακήρυξη (φακέλου συµµετοχής/φακέλου τεχνικής προσφοράς/φακέλου οικονοµικής
προσφοράς/φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης/εγγυητικές επιστολές), προς
απόδειξη της µη ύπαρξης των λόγων αποκλεισµού και της εκπλήρωσης των
απαιτήσεων της διακήρυξης.
Απαγορεύεται µετά την υπογραφή της σύµβασης, η εκ των υστέρων
3.
παρουσίαση από τον Ανάδοχο υπεργολάβων για την εκπλήρωση των όρων και την
εκτέλεση της σύµβασης.
4.
Λοιπά ζητήµατα υπεργολαβικής ανάθεσης, όπως ορίζονται µε βάση τον
ν.4412/2018, άρθρο 131.
5.
Παροχή τυχόν διευκρινήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του
ν.4412/2016 και το άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήµατος.
Άρθρο 29ο
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
1.
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της διακήρυξης, τότε
κάθε σχετικός οικονοµικός φορέας προσκοµίζει χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τους υπόψη
2.
οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται οι συµµετέχουσες
εταιρείες, επιπροσθέτως του χωριστού ΤΕΥ∆, την προσκόµιση επιπρόσθετων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και τη νοµοθεσία,
προς απόδειξη της µη ύπαρξης των λόγων αποκλεισµού και της εκπλήρωσης των
απαιτήσεων της διακήρυξης.
3.
Απαγορεύεται µετά την υπογραφή της σύµβασης, η εκ των υστέρων
παρουσίαση από τον Ανάδοχο, οικονοµικών φορέων στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται, για την εκπλήρωση των όρων και την εκτέλεση της σύµβασης.
4.
Επισηµαίνεται ότι, οι κατασκευαστές, παραγωγοί και κάθε είδους
προµηθευτές ειδών/υλικών/προϊόντων των συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων, δεν
αποτελούν κατά γενικό κανόνα τρίτους φορείς υπό την έννοια των διατάξεων του
άρθρου 78 του ν.4412/2018.
5.

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

6.
Παροχή τυχόν διευκρινήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του
ν.4412/2016 και το άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήµατος.

ΑΔΑ: Ω47Ψ6-3Β6

19PROC004871587 2019-04-25
31

Άρθρο 30ο
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα «Χ» του Προσαρτήµατος «Α» του ν.4412/2016.
Άρθρο 31ο
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων –
∆ικαστική Επίλυση διαφορών.
1.
Για κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης
(ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του
οικονοµικού φορέα εφαρµόζονται τα ισχύοντα στο ν.4412/2016, ιδίως στο άρθρο 205
(και 205Α για τις συµβάσεις που θα υπογραφούν από την 01 Ιουλίου και
µεταγενέστερα).
2.
Αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των όρων ή την ερµηνεία αυτών, τον
προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση των, τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, την επιβολή
κυρώσεων κλπ.
3.
Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συµβατικού αντικειµένου κατά
τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
4.
Κάθε διαφορά, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς
της, από την Αναθέτου Αρχή, προς την οποία ο οικονοµικός φορέας πρέπει να
απευθύνει σχετική προσφυγή, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής Απόφασης.
5.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως η προσφυγή
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
6.
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εµπρόθεσµη προσφυγή ή αν απορριφθεί η προσφυγή από το αποφαινόµενο όργανο,
τότε η απόφαση καθίσταται οριστική.
7.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, κάθε διαφορά που ανακύπτει και
συνεχίζει να υφίσταται µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, επιλύεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 205Α του ν.4412/2016 (αφορά τις συµβάσεις που υπογράφονται
µετά την 01 Ιουλίου 2019).
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Άρθρο 32ο
Λοιποί Όροι
1. Κανένας υποψήφιος οικονοµικός φορέας δεν µπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail) ως επίσηµο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και διαβίβασης της
σχετικής µε το διαγωνισµό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών σχετικών εγγραφών
κλπ, τόσο για διευκρίνιση επί της διακήρυξης/ απάντηση που αποστέλλεται σε
υποψήφιο οικονοµικό φορέα, όσο και στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, στη
διεύθυνση που έχει δηλωθεί υποχρεωτικά από τις συµµετέχουσες εταιρείες στο ΤΕΥ∆,
µη αποκλειόµενων κατά περίπτωση των λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας
(fax κλπ), Έχει επίσης το δικαίωµα και να κάνει δεκτές τις σχετικές διευκρινιστικές και
λοιπές απαντήσεις και έγγραφα που ζητεί από τους οικονοµικούς φορείς µετά την
αποσφράγιση των προσφορών, τα οποία αντίστοιχα αποστέλλονται από τους
οικονοµικούς φορείς, µε τα παραπάνω µέσα διαβίβασης και επικοινωνίας.
3.
Το ΤΕΥ∆ και οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του οικονοµικού φορέα, που
ζητούνται εξαρχής από τη διακήρυξη, υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα
σχετικά άρθρα, µε πρωτότυπες φυσικές υπογραφές ή ψηφιακές υπογραφές.
Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη και όλες οι
4.
λεπτοµέρειες για την καλή εκτέλεση της προµήθειας, διέπονται από τις διατάξεις του
ν.4412/2016, τις λοιπές διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και την ισχύουσα
νοµοθεσία.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξχος Βασίλειος Κατζικάς
Α΄ Υποδιευθυντής

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 65/2019

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (Α 147)]
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή
η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ, (ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Ο
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ) Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.
Τηλ:2310381080, 2310382049,2310381074,2310381014, 2310381000.
Fax:2310381666.
TΧΗΣ (O) ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΛΓΟΣ(Ο) ΓΚΙΡΚΙΖΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΥΠΛΓΟΣ
(∆Υ) ΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΛΓΟΣ (∆Υ) ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΑΝΘΣΤΗΣ
(ΥΓ) ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΥ (ΠΕ.Γ΄) Α∆ΑΜ ΓΕΩΡΓΙΑ
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Ιστοσελίδα ανάρτησης διακήρυξης: www.army.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης:
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός, µε αριθµό διακήρυξης 65/2019 για την Παροχή
Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων», CPV:55300000-3, συνολικής
εκτιµώµενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων και του
αναλογούντος ΦΠΑ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
(Επισηµαίνεται η παράγραφος 1α του άρθρο 6 του παραρτήµατος «Β» της
διακήρυξης).
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:

Απάντηση:

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:

Υπόχρεοι

υπογραφής

του

ΤΕΥ∆:

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

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

Τηλέφωνο:
Ηλ. Ταχυδροµείο (e-mail):
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
[ ] Ναι [ ] Όχι
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλους;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.

ΑΔΑ: Ω47Ψ6-3Β6

19PROC004871587 2019-04-25
Β-1-3

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.

Μέρος II -Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του
οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
(καταγράφονται τα στοιχεία του σχετικού Απάντηση:
εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος δύναται να
παρίσταται στις συνεδριάσεις των επιτροπών
διενέργειας του διαγωνισµού και να εκπροσωπεί
την εταιρεία προς τις επιτροπές και την
Αναθέτουσα Αρχή. ∆ύναται να είναι διαφορετικό
πρόσωπο από τον εξουσιοδοτηµένο προς
υπογραφή του ΤΕΥ∆ εκπρόσωπο).

Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

Ταχυδροµική διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδροµείο:

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή
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στοιχεία σχετικά µε την εκπροσώπηση
(τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

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

[…….]

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ για κάθε ένα από τους σχετικούς
οικονοµικούς φορείς/υπεργολάβους, ανεξαρτήτως του ποσοστού της σύµβασης
που θα αναλάβουν (ακόµα και κάτω του 30% της σύµβασης), δεόντως
συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1.συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση·
2.δωροδοκία,·
3.απάτη·
4.τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες·
5.νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας
6.παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
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Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[

] Ναι [

] Όχι

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

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

2) Έχουν επιβληθεί και έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ, σε βάρος του οικονοµικού φορέα,
µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της

[

] Ναι

[

] Όχι

[

] Όχι
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προθεσµίας υποβολής προσφοράς:
α) τρεις πράξεις επιβολής προστίµου
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της Εργατικής Νοµοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011
(Β’ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις διενεργηθέντες
ελέγχους, ή
β) δύο πράξεις επιβολής προστίµου
από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο διενεργηθέντες ελέγχους;

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

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

Απάντηση:

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών

[

] Ναι [

] Όχι
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δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

[

] Ναι [

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

[

] Ναι [

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

[

] Ναι [

] Όχι

] Όχι

] Όχι
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Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης,
προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούµενης σύµβασης ,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες
κυρώσεις;

[

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:

[

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο

] Ναι [

] Ναι [

] Όχι

] Όχι
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πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

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

Απάντηση
[ ] Ναι [ ] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι

[

] Ναι [

] Όχι

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

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι:
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α.
Αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
β.
Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω,
καθώς και στα υπόλοιπα έγγραφα της υποβληθείσας προσφοράς είναι ακριβή και
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση ψευδών
δηλώσεων.
γ.
Η υποβληθείσα προσφορά έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180)
ηµερολογιακές ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού.
δ.
Είµαστε εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε το
ν.4412/2016, άρθρο 75, παρ.2.
ε.
∆εν θα χρησιµοποιηθεί σαν άµεσος ή έµµεσος αντιπρόσωπος,
µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξκός των τριών κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον
δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως
προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73.
στ. ∆εν µου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
ζ.
Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών
της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο
τοµέα.
η.
Είµαι σε θέση και αναλαµβάνω την υποχρέωση, κατόπιν αιτήµατος
και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της αξιολόγησης των προσφορών
και των κριτηρίων ανάθεσης της προµήθειας, και χωρίς καθυστέρηση, για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της διακήρυξης καθώς
και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού, πιστοποιητικού και αποδεικτικού ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή, βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 80 κ.α. και της λοιπής
ισχύουσας νοµοθεσίας, εκτός εάν :
(1) Η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα
να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.(Υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση).
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αναθέτων Φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα (Έγγραφα που έχουν υποβληθεί σε άλλες
διακηρύξεις, αρχικών ή επαναληπτικών διαγωνισµών, ίδιου ή διαφορετικού πεδίου
δραστηριότητας από τον τρέχοντα διαγωνισµό, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
αυτών, αποστέλλονται στις αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές και απαιτείται η εκ νέου
υποβολή τους από τον προσφέροντα).
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θ.
∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο 424 ΓΣΝΕ και τις
Προϊστάµενες αυτού Αρχές, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας
∆ιακήρυξης.

Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (Ο) Θωµάς Γκιρκίζας
Τµτχης/ Τµ. ∆ιαγωνισµών

Ανχης (Ο) Αικατερίνη Γιαννακοπούλου
∆ιευθυντής ∆.Ο.Υ.
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆»
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 65/2019
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ:

/2019

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ)
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Παροχή Υπηρεσιών «Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων»
ΑΡΙΘΜΟΣ/ ΕΤΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
ΑΛΕ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ΑΡΧΙΚΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ/ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ:
Α∆Α ή/και Α∆ΑΜ:
∆ΓΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ/ ΕΓΚΡΙΣΗ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΗΡΓΗΣΕ
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΟΡΙΑ ν.4412/2016
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ %
ΝΟΜΙΣΜΑ
Α∆Α ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ:
Α∆ΑΜ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ:

65/2019
55300000-3
Παροχή Υπηρεσιών
GR122 THESSALONIKI
GR122 THESSALONIKI / 56429
19REQ004871328
Φ.831.3/39/1123660/Σ.560/09
Φεβ
/∆ΥΓ/4ο
Φ.831.3/39/1123660/Σ.560/09
/∆ΥΓ/4ο

Φεβ

2019/ΓΕΣ

2019/ΓΕΣ

Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός
424 ΓΣΝΕ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
424
ΓΣΝΕ/
∆ΟΥ/
ΓΡ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/
ΤΜ.∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ,
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη,
ΤΚ:56429,
Τηλ: 231038-1080,-1074, -1100,
fax:2310381666,
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µε κριτήριο αποκλειστικά τη χαµηλότερη
τιµή.
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΒΙΒΛΙΟ Ι
20.000,00€,
συµπεριλαµβανοµένων
των
προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος
ΦΠΑ.
14,23068%
24,00%
8,00% επί της καθαρής συµβατικής αξίας
ΕΥΡΩ
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Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1. Τόπος και Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης: 424 ΓΣΝΕ/
Γραφείο Προµηθειών,
201…
2. Συµβαλλόµενοι:
α. Ο ∆ντής του 424 ΓΣΝΕ Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης, ως
εκπρόσωπος
του
Ελληνικού
∆ηµοσίου
δυνάµει
της
ο
Φ.831.3/39/1123660/Σ.560/09 Φεβ 2019/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4 µε την οποία διατέθηκε η
πίστωση και µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού.
β.
Η εταιρεία «……………..»,
ΑΦΜ:………………..,
∆ΟΥ:…………………., ΤΚ:…………, Τηλ: ………………, Fax:…………………,
εκπροσωπούµενη από τ …..… κ … … … … …… ….. … … .. …………………..
….. …………………………… .. … … …… … … … … µε Α.∆.Τ …… … ………
……..
Η κατακύρωση
3.
Φ.600.163/……………………….

στην

εταιρεία,

πραγµατοποιήθηκε µε τη

4.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Ταξχος Μιχαήλ Ιωσηφίδης µε την
ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2α και που στο εξής θα αποκαλείται για
συντοµία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείµενο του άρθρου 1 και του
Παραρτήµατος «Α», στην εταιρία «...............................» και αυτή, που στο εξής
θα ονοµάζεται για συντοµία «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» ή
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 2ο
Αντικείµενο Σύµβασης
1. Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών
«Αµοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόµων».
2. Η υλοποίηση του συµβατικού αντικειµένου, διενεργείται βάσει των
όρων της υπ’ αριθµ 65/2019 διακήρυξης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στην
παρούσα σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένου των Παραρτηµάτων της, «Α» και
«Β».
3.
Η συσκευασία των τυχόν απαιτούµενων υλικών, πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτα την µεταφορά των υλικών στον τόπο
προορισµού τους. Τα υλικά της συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία
τους περιλαµβάνεται στη συµβατική τιµή των υλικών.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α.
Παραδόθηκαν τα υλικά από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».
β.
Παραλήφθηκαν τα υλικά οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά
από την Αναθέτουσα Αρχή.
4.

ΑΔΑ: Ω47Ψ6-3Β6

19PROC004871587 2019-04-25
∆-3

γ.
Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόµενα από την σύµβαση.
5.
Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε
επίδραση επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των υλικών.
Άρθρο 3ο
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συµβατικών Υποχρεώσεων
Προθεσµία Παράδοσης Απαιτούµενων Υλικών
1.
Η σύµβαση είναι διάρκειας .................., µε έναρξη από την
ηµεροµηνία υπογραφής της, ήτοι από ................ µέχρι............... .
2.
Σε αιτιολογηµένες από την πλευρά του αναδόχου περιπτώσεις και
σε µη παρέκκλιση από τις ανάγκες του Νοσοκοµείου, δύναται, κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής, να χορηγηθεί τυχόν παράταση του συµβατικού χρόνου
παράδοσης, σύµφωνα µε τον ν.4412/2016, άρθρο 206.

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

(Επωνυµία Εταιρείας-Στοιχεία)
Πίνακας Αντιστοιχίας Υλικών
Σύµβασης υπ’ αριθµ:_____/___
Στοιχεία Υλικών
σε Σύµβαση

Στοιχεία Υλικών
σε ∆ελτία Αποστολης/Τιµολόγια
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α/α
υλικών

Ονοµασία
υλικών

Ποσότητα
υλικών

Ονοµασία
υλικών

Ποσότητα
υλικών

Κωδικός
υλικών

(αρµόδιες υπογραφές-σφραγίδα εταιρείας)
Άρθρο 5ο
Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα
1. Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται από την Υπηρεσία Χρηµατικού
του 424 ΓΣΝΕ, σε µηνιαία βάση, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων
παραδόσεων του συµβατικού αντικειµένου/υπηρεσιών.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να δοθεί διαφορετική
εντολή από τις αρµόδιες Προϊστάµενες Αρχές ως προς την Αρχή υλοποίησης
των πληρωµών, όπως ενδεικτικά από το Γ΄ ΕΛ∆ΑΠ µέσω της έκδοσης Τακτικών
Χρηµατικών Ενταλµάτων (ΤΧΕ) κλπ και όπου τυχόν απαιτηθεί, µετά την
προηγούµενη θεώρηση των ενταλµάτων πληρωµής από τις αρµόδιες Ελεγκτικές
Αρχές .
3. Τα παρακάτω δικαιολογητικά, βάσει του ν.4412/2016, άρθρου 200,
απαιτούνται για την υλοποίηση της πληρωµής:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
β.
Όπου απαιτείται, αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην
αποθήκη.
γ.
Τιµολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα
πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθµός της σύµβασης.
δ.
Πιστοποιητικά φορολογικής ενηµερότητας (για είσπραξη
χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης).
ε.
Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας.
στ.
Επίσηµο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ.
ζ.
Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.1599/86 (ΦΕΚ Α΄75), στην οποία
θα δηλώνεται ότι:
(1) «∆εν θα χρησιµοποιήσει η εταιρεία µας, σαν άµεσο ή
έµµεσο αντιπρόσωπο, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των
Ενόπλων ∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της
αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66
του Ν∆.1400/73 (ΦΕΚ Α΄114)».
(2) «∆εν έχουν επέλθει στο πρόσωπο της εταιρείας
οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016».
η.
Επιπρόσθετα, βάσει των προβλεπόµενων από τον ΕΦΚΑ,
επισηµαίνεται ότι, εφόσον υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ
φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται
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σχετικά από την εταιρεία και θα προσκοµίζεται η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση
και τα σχετικά πιστοποιητικά.
∆ιαφορετικά, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα προσκοµίζεται από την
εταιρεία η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι
«∆εν υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ,
τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».
θ.
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
από την κείµενη νοµολογία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
ι.
Επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να απαιτηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή ή τις Προϊστάµενες και Ελεγκτικές Αρχές (Γ΄ΕΛ∆ΑΠ κλπ)
οπτικός δίσκος (CD) µε το σύνολο των δικαιολογητικών /εγγράφων κλπ της
συµµετοχής του Αναδόχου , οπότε τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον
προσκοµίσει εντός ταχθείσας προθεσµίας.
Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται
κατά περίπτωση από τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα/ τους
έχοντες δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
4. Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε κρατήσεις 14,23068%, οι οποίες
αναλύονται όπως παρακάτω:
α/α
1α
1β
1γ
2α
2β
2γ
3α
3β
3γ
4
5

Κρατήσεις
ΜΤΣ
Χαρτόσηµο 2%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου
Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑ∆ΗΣΥ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ
ΕΚΟΕΜΣ
ΒΑΜ
Σύνολο

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

Επίσης οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε:
α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και λοιπά έξοδα,
µέχρι την οριστική παράδοση των υπό προµήθεια υλικών στον τόπο
παράδοσης.
β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων
κτλ.
5.

6.
Από τους αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ)
σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή
αξία των συµβατικών αντικειµένων, αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε
εφαρµογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
7.

Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.
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8.
Η πληρωµή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί από την ενδεχόµενη αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη
θεώρηση αυτού, καθώς και σε περιπτώσεις µη έγκαιρης προσκόµισης των
απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωµής.
9.

Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€).

10. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε
επίδραση επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των υλικών.
Άρθρο 6ο
Εγγυοδοσία
1.
Ο «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», για την καλή εκτέλεση της σύµβασης-καλή
λειτουργία, για χρονικό διάστηµα ......................., κατέθεσε εγγυητική επιστολή
της………………………….………..………………
Τράπεζας µε αριθµό
ύψους
……………….………………………………………..…….....ποσού
..........................(................. €) ευρώ, που καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-καλής λειτουργίας θα
2.
επιστραφεί στον ανάδοχο κατόπιν προφορικής ή έγγραφης αίτησης του, µετά
την παρέλευση του χρόνου εγγύησης.

Άρθρο 7ο
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1. Ο «οικονοµικός φορέας» κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του
δόθηκε.
2. Στον «οικονοµικό φορέα» που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κατάπτωση της αντίστοιχης Εγγυητικής
Επιστολής, µη αποκλειόµενων λοιπών κυρώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.
3. Αν ο «οικονοµικός φορέας» φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει
τα συµβατικά υλικά µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής άνευ
ΦΠΑ αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία µετά από
προηγούµενη κλήση προς απολογία του οικονοµικού φορέα και αφού έχει
συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής που να
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
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5. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η αρµόδια
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από
δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας
Αρχής, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από
τµήµατα του Νοσοκοµείου.
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο
επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης.
7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο
«οικονοµικός φορέας» ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος
του 424 ΓΣΝΕ από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
8. Ο «οικονοµικός φορέας» δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν:
α.
Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Άρθρο 8ο
Ανωτέρα Βία
1.
∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», αλλά χορηγείται
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συµβατικών
προθεσµιών, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται
αδυναµία εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων µέσα στο συµβατικό χρόνο.
2.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ», ο
οποίος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της
ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή,
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3.
παρακάτω:

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι

α.
Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου του οικονοµικού φορέα.
β.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο
του οικονοµικού φορέα.
γ.
Πληµµύρα.
δ.
Σεισµός.
ε.
∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος στον
οικονοµικό φορέα ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των
µηχανηµάτων αυτών, που πιστοποιείται από αρµόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη
βάση επηρεασµού εκτέλεσης της σύµβασης.
στ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου).
ζ.
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
η.
Τροµοκρατική Ενέργεια.
α.
Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεµος.
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4.
∆εν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται
στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του οικονοµικού
φορέα και των συνεργατών του, δυνάµενα να επηρεάσουν δυσµενώς την
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων.
Άρθρο 9ο
Εκχωρήσεις
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» σε
1.
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από
τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος
(δικαίωµα του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ») σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από
αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 10ο
Εµπιστευτικότητα
Ο οικονοµικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
1.
σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του
συµβατικού αντικειµένου που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως
προσωπικό του. Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις εν
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες
σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται
σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον οικονοµικό φορέα κατά
την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες
δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι
στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
4.
Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, εις το διηνεκές.
Άρθρο 11ο
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
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περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα «Χ» του Προσαρτήµατος «Α» του ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων –
∆ικαστική Επίλυση διαφορών.
Για κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της
1.
σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της
Υπηρεσίας και του οικονοµικού φορέα εφαρµόζονται τα ισχύοντα στο
ν.4412/2016, ιδίως στο άρθρο 205 (και 205Α για τις συµβάσεις που θα
υπογραφούν από την 01 Ιουλίου και µεταγενέστερα).
2.
Αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των όρων ή την ερµηνεία αυτών,
τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των
µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση των, τις αποφάσεις της Αναθέτουσας
Αρχής, την επιβολή κυρώσεων κλπ.
Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συµβατικού αντικειµένου
3.
κατά τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
Κάθε διαφορά, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου
4.
γενέσεώς της, από την Αναθέτου Αρχή, προς την οποία ο οικονοµικός φορέας
πρέπει να απευθύνει σχετική προσφυγή, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής
Απόφασης.
5.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως η προσφυγή
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
6.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
οποιασδήποτε διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει
κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµη προσφυγή ή αν απορριφθεί η προσφυγή
από το αποφαινόµενο όργανο, τότε η απόφαση καθίσταται οριστική.
7.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, κάθε διαφορά που ανακύπτει και
συνεχίζει να υφίσταται µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, επιλύεται κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 205Α του ν.4412/2016 (αφορά τις συµβάσεις που
υπογράφονται µετά την 01 Ιουλίου 2019).
Άρθρο 13ο
Τελικές ∆ιατάξεις
1.

Η παρούσα:
α.

∆ιέπεται από το ν.4412/2016 και τη σχετική διακήρυξη.
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β.
Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο
στηρίζεται και µε το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλµατα ή
παραδροµές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συµβαλλοµένους.
γ.
∆υνατότητα τροποποίησης της σύµβασης επιτρέπεται κατ’
εξαίρεση µόνο σε αντικειµενικά απολύτως δικαιολογηµένες περιπτώσεις,
συµφώνως των καθοριζοµένων στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, εφόσον
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
δ.
Συντάχθηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, µετά
την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους. Από τα πρωτότυπα
αυτά τα 2 κρατήθηκαν από το 424 ΓΣΝΕ και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος.
Στην παρούσα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο µέρος τα
2.
παρακάτω τρία αναγραφόµενα παραρτήµατα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το 424 ΓΣΝΕ

Για τον ανάδοχο

Ταξχος Ιωσηφίδης Μιχαήλ
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