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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130
Email:bostaniopr@yahoo.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 6η /30-4-2020
(θέµα 28ο) απόφασης ∆Σ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια αντιδραστηρίων για τη
διενέργεια γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης µε συνοδό εξοπλισµό
Προϋπολογισµός δαπάνης 15.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 3-6-2020
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.
Γραµµατέας του ανωτέρω διαγωνισµού ορίζεται οκ. Κολαράς ∆ηµήτριος
τηλ. 2251351241
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της
∆ιακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη
∆ιαύγεια.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 24 /2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ: Προµήθεια αντιδραστηρίων για τη µέτρηση
Γλυκοζυλιωµένης Αιµοσφαιρίνης , µε συνοδό εξοπλισµό.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΝΑΙ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

Ηµεροµηνία
αποστολής
για ανάρτηση
στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
& ΚΗΜ∆ΗΣ
20-5-2020

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στον ηµερήσιο
τύπο

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στο SITE του
Νοσοκοµείου

22-5-2020

20-5-2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις»
Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
Του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
Το Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»στο
εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις.
Το Ν.3886/2010 περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76),
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Την υπ’αριθµ. Απόφαση 6/30-4-2020 (θέµα 28) απόφαση ∆.Σ. του Γεν.
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης
Την υπ’αριθµ. 6474/30-4-2020 .απόφαση της επιτροπής κλήρωσης
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σύµφωνα µε το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής
διαγωνισµού.
1.10 Την εισήγηση τεχνικών προδιαγραφών από την Προιστ. Γιατρό κ.
Ιατρουδέλλη Ειρήνη

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ
ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν
µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την
προµήθεια:
Αντιδραστηρίων για τη µέτρηση γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης µε συνοδό
εξοπλισµό
για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού τµήµατος του Γενικού Νοσοκοµείου
Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 10 τουλάχιστον
ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής
στη ∆ιαύγεια και στον Ελληνικό Τύπο.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ∆ιαγωνισµό για µέρος ή για το
σύνολο
των
προσφεροµένων
ειδών
πρέπει
να
υποβάλλουν
δακτυλογραφηµένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα µε αντίγραφα,
σύµφωνα µε τους συµπληρωµατικούς όρους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ιαγωνισµός

Συνοπτικός σε ΕΥΡΩ( € )

Αντικείµενο

Προµήθεια αντιδραστηρίων για τη διενέργεια
γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης µε συνοδό
εξοπλισµό
Τµηµατικά µετά από την
έγγραφη παραγγελία του Νοσοκοµείου

Χρόνος Παράδοσης
Τόπος Παράδοσης

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Γραφείο Προµηθειών

Προθεσµία Υποβολής
Προσφορών
Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Ηµερ 3-6-2020
Ώρα: 11.00
Ηµερ. 2-6-2020
Ώρα: 14.30
15.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋπολογισµός που βαρύνει Τακτικός Προϋπολογισµός
CPV: 33696300-8
Νόµισµα
ΕΥΡΩ
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∆ιάρκεια ισχύος προσφορών

120 ηµέρες

Αναθέτουσα αρχή και
Γραµµατέας του διαγωνισµού

Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Κολαράς ∆ηµήτριος
τηλ. 2251351241

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόµενη
σήµανση CE.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Αντιδραστήρια για τη διενέργεια γλυκοζυλιωµένης αιµοσφαιρίνης
µε συνοδό εξοπλισµό.
Ετήσιος αριθµός εξετάσεων 3.500
Προϋπολογισµός δαπάνης : 15.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
•

Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών
(Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».

•

Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο
κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών, όταν δεν υπάρχει
αντιστοιχία αυτό θα δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση.

•

Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισµού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι
τεχνικές προσφορές καθώς και τα δείγµατα (όπου ζητούνται) όλων των
εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό είναι αποδεκτά , θα γίνεται
παράλληλα την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού αποσφράγιση και των
οικονοµικών προσφορών(άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016) προκειµένου να
εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των
διαγωνισµών.

•

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα
πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού
διαγωνισµού (άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) µέσα στον οποίο
τοποθετούνται τρείς επί µέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, µε
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριµένα:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισµένος
φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει τα
δικαιολογητικά Συµµετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:
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1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει που θα δηλώνονται τα προβλεπόµενα
στην παρ.2 του άρθρου 79 τουΝ.4412/2016.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του
υποψηφίου Νοµικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν
µε αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος
φάκελος) ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει
στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του
Υποψήφιου Προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του
Ν.4412/2016 και τη συµµόρφωση στις απαιτούµενες Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης (µε παραποµπές).
Σηµειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να
περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ 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 λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Γ.
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(χωριστός
σφραγισµένος φάκελος) περιλαµβάνει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του Υποψήφιου προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο
άρθρο 95 του Ν.4412/2016 και την παρούσα διακήρυξη.
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα
υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1)
αντίγραφο.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της
σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας πλέον
Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).
•

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα
απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

•

Προσφορές που θέτουν όρο
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

•

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και µπορεί να
παραταθεί µε απόφαση ∆.Σ., για ορισµένο χρονικό διάστηµα και
συνολικά για έξι (6) µήνες χρόνο µετά τη λήξη της, προκειµένου να
εξαντληθούν οι συµβατικές ποσότητες.
Το Νοσοκοµείο µε µονοµερή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του κατόπιν απόλυτης και αιτιολογηµένης κρίσης του, διατηρεί το
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αναπροσαρµογής

της

τιµής

δικαίωµα λύσεως της σύµβασης. Η διακοπή της σύµβασης θα είναι
υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά
από κάθε αξίωση ή απαίτηση.
•

Ο προµηθευτής που δεν προέρχεται µέσα στην προθεσµία που του
ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση
∆ιοικητικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισµό
Προµηθειών του ∆ηµοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε µια
ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκοµείου από την µη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.

• Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη
Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
• Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.,
ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των
άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι
οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισµού, οι προµηθευτές πρέπει να
έχουν την δυνατότητα επίδειξης του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων µε τα
προσφερόµενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή
αξιολόγησης.
.Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν :
α. Χώρα προέλευσης των υλικών.
β. Εργοστάσιο κατασκευής
γ. Χρόνος παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την παραγγελία.
δ. Χρόνο ζωής (ηµεροµηνία παραγωγής και λήξεως)
ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου
κατασκευής.
Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό να προσκοµίσει βεβαίωση Αρµόδιας
Αρχής της χώρας που βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η
οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in
vitro αντιδραστηρίων.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόµενη
σήµανση CE.
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Συσκευασία αντιδραστηρίων
1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής,
χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν
επιστρέφονται στον προµηθευτή. Να προσφερθούν συσκευασίες που θα
διενεργούν µικρό αριθµό εξετάσεων.
2.Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του
περιεχοµένου της, πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ, στα
Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρµόνισης της οδηγίας
98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά :
.2.1. Επωνυµία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής
εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η
επωνυµία και η διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην κοινότητα
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.
.
2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου ο χρήστης να
είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το
περιεχόµενο της συσκευασίας.
.2.3. Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, µε την οποία
επισηµαίνεται η ειδική µικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς
καθαρότητας.
.2.4. Τον κωδικό της παρτίδας, µετά από τη λέξη ΠΑΡΤΙ∆Α , ή τον
αύξοντα αριθµό.
.2.5. Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ασφαλώς, χωρίς υποβιβασµό της επίδοσης.
2.6. Κατά περίπτωση, ένδειξη, µε την οποία θα επισηµαίνεται ότι
πρόκειται για « προϊόν» που χρησιµοποιείται in vitro ή µόνο για την αξιολόγηση
των επιδόσεων.
.2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισµού.
.2.8. Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
2.9. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαµβάνονται Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά, εκτός εάν η υπουργική απόφαση εναρµόνισης της
οδηγία 98/79/Ε.Κ ορίζει διαφορετικά ως εξής :
α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των .2.4 και 2.5.
β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και
την ποσότητα ή τη συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των
αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit).
γ. ∆ήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που
απαιτούνται για τη µέτρηση.
δ. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης µετά από την
πρώτη αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες
αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας.
ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά µε την αναλυτική ευαισθησία ,
την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επαναληψιµότητα, την αναπαραγωγιµότητα,
τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.
στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούµενου ειδικού εξοπλισµού και
πληροφορίες για την αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισµού, προκειµένου
να χρησιµοποιηθεί ορθώς.
ζ. Τον τύπο του δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιείται, τις ειδικές
τυχόν συνθήκες συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες
αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιµασία του ασθενούς.
η. Λεπτοµερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση
του προϊόντος.
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θ. Τη διαδικασία µετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται µε το
διαγνωστικό προϊόν, συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση :
• Της αρχικής µεθόδου.
• Των πληροφοριών , που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισµό,
ο οποίος απαιτείται, πριν από τη χρησιµοποίηση του διαγνωστικού
προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κ.λπ.)
• Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών.
ι. Τη µαθηµατική µέθοδο, µε την οποία υπολογίζονται τα µαθηµατικά
αποτελέσµατα και όπου απαιτείται η µέθοδος προσδιορισµού των θετικών
αποτελεσµάτων.
ια. Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται , σε περίπτωση αλλαγών στις
αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος.
ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά µε:
• Toν εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των
διαδικασιών επικύρωσης.
• Αναφορά στον τρόπο βαθµονόµησης του προϊόντος.
• Τα µεσοδιαστήµατα αναφοράς για τις προσδιοριζόµενες ποσότητες,
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής του πληθυσµού αναφοράς που
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.
• Αν το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό ή να εγκαθίσταται
ή να συνδέεται µε άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισµό,
προκειµένου να λειτουργήσει, σύµφωνα µε τον προορισµό του, επαρκή
στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των
ενδεδειγµένων
προϊόντων
ή
εξοπλισµού
που
πρέπει
να
χρησιµοποιούνται, προκειµένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και
κατάλληλος συνδυασµός.
• Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής
εγκατάστασης του προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας
του, καθώς και λεπτοµερή στοιχεία για τη φύση και τη συχνότητα της
συντήρησης και βαθµονόµησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η
ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.
• Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων.
• Πληροφορίες σχετικά µε κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισµό που
απαιτείται, προτού χρησιµοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική
συναρµολόγηση κ.λ.π.)
• Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόµενο φθοράς της προστατευτικής
συσκευασίας.
• Λεπτοµερή στοιχεία για τις κατάλληλες µεθόδους επαναποστείρωσης ή
απολύµανσης.
ιγ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για τους τυχόν ειδικούς
και ασυνήθεις κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρησιµοποίηση ή τη διάθεση
των διαγνωστικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών µέτρων
προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή
ζωικής προέλευσης πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη
δυνητική µολυσµατική φύση της.
ιδ. Την ηµεροµηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των
οδηγιών χρήσεως.
Μετά την κατακύρωση, ο µειοδότης υποχρεούται να επισηµαίνει
επιπλέον κάθε µονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται µε :
α. Τα στοιχεία του προµηθευτή
β. Αριθµό σύµβασης.
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γ. Την ένδειξη « ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ»
Άλλοι Όροι.
.1. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεµία διαφοροποίηση στις τιµές, ανά
εξέταση, που θα κατακυρωθούν από τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, για
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης και για οποιαδήποτε
αιτία.
Οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιµές, σύµφωνα µε τα
αναγραφόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ « ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ »
2. Την αντιστοιχία των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά
βαθµονόµησης και ελέγχου (controls, calibrations) και λοιπών αναλωσίµων, µε
τον ακέραιο αριθµό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των
απαιτουµένων εξετάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης, τις
ηµεροµηνίες λήξεων καθώς και την συχνότητα βαθµονόµησης και ελέγχου
ποιότητας αποτελεσµάτων, για τον υπολογισµό του κόστους ανά εξέταση
…δ. Την αντιστοιχία των αντιδραστηρίων µε τον ακέραιο αριθµό συσκευασιών
που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτουµένων εξετάσεων, λαµβάνοντας
υπόψη τις ηµεροµηνίες λήξεων σε σχέση µε τον αριθµό εξετάσεων που θα
διενεργούνται, για τον υπολογισµό του κόστους ανά εξέταση αντιδραστηρίου το
ετήσιο κόστος ανά εξέταση καθώς και το συνολικό ετήσιο κόστος της οµάδας
των απαιτούµενων εξετάσεων
Οι προµηθευτές για τον υπολογισµό του απαιτούµενου αριθµού των
συσκευασιών των υλικών του Νοσοκοµείου (αντιδραστήρια, αναλώσιµα,
βαθµονοµητές, κ.λ.π), πέραν του αριθµού των εξετάσεων της διακήρυξης, θα
λαµβάνουν υπόψη και τα χαρακτηριστικά τους (ηµεροµηνίες λήξης τους επί του
αναλυτή, δηλαδή µετά το “άνοιγµά” τους), ώστε να χρησιµοποιούνται σύµφωνα
µε τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις του κατασκευαστή τους.
Να προσφερθούν επί ποινή απόρριψης όλα τα υλικά βαθµονόµησης και
ποιοτικού ελέγχου για την διενέργεια της κάθε ζητούµενης εξέτασης (που
απαιτούνται µε βάση τις οδηγίες χρήσεως των αντιδραστηρίων -Να κατατεθούν
τα αντίγραφα των οδηγιών χρήσης τους).
Στον αναγραφόµενο αριθµό των εξετάσεων του Νοσοκοµείου, θα πρέπει να
προστεθούν και οι εξετάσεις που θα απαιτηθούν για τις βαθµονοµήσεις και τον
εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των αποτελεσµάτων. Για λόγους ευκολίας στον
υπολογισµό του πλήθους των σχετικών εξετάσεων να λογιστεί ότι αυτές θα
διενεργούνται άπαξ εβδοµαδιαίως.
Οι συσκευασίες των υλικών (αντιδραστήρια, αναλώσιµα, βαθµονοµητές, κ.λ.π)
που απαιτούνται και προσφέρονται, πρέπει να είναι σε ακέραιο αριθµό και όχι
σε κλασµατικό.
5.3. ∆ήλωση του συµµετέχοντος ότι µπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα
απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του
θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή
ενδεχοµένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων.
5.4. Αναβάθµιση του λογισµικού του εξοπλισµού και η σύνδεσή του µε το
πληροφοριακό σύστηµα του Νοσοκοµείου για όλη την διάρκεια ισχύος της
σύµβασης ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
Υποχρέωση τήρησης ελάχιστου αποθέµατος ανταλλακτικών και
αναλωσίµων υλικών εντός του Νοσοκοµείου.
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Ελεγχοι – Απόρριψη Υλικών- Αντικατάσταση.
.1 . Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό
έλεγχο µε εργαστηριακά δεδοµένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο
κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, µετά από
σχετική αναφορά του ∆/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκµηριωµένη.
2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά
ολόκληρη η συµβατική ποσότητα ή µέρος αυτής, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, να αντικαταστήσει την
ποσότητα που απορρίφθηκε µε άλλη, που καλύπτει τους όρους της
σύµβασης.
Εάν τελικά ο προµηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών
που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του δόθηκε, κηρύσσεται
έκπτωτος.
.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προµηθευτή µε
φροντίδα και δαπάνες του, µέσα µε 1ηµέρα,από την ηµεροµηνία
προσκόµισης των νέων ειδών.
4.Για το επί πλέον χρονικό διάστηµα που απαιτείται από τη λήξη του
συµβατικού χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης, ο προµηθευτής λογίζεται
εκπρόθεσµος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το
Ν 4412/2016
Απολογιστικός Έλεγχος
1. Θα συγκροτηθεί, µε ευθύνη του Νοσοκοµείου, ειδική επιτροπή, από
εκπροσώπους του και εκπρόσωπο του προµηθευτή, µε στόχο τον έλεγχο του
πραγµατικού κόστους λειτουργίας. Η επιτροπή αυτή θα συνέρχεται όποτε
κριθεί αναγκαίο από το Νοσοκοµείο και οπωσδήποτε κατά την λήξη της
σύµβασης και θα ελέγχει την τήρηση των ποσοτήτων των Πινάκων 2 και 3,
από το σύνολο των αγορών, το σύνολο του αναλυτικού έργου (εξετάσεις
ρουτίνας, επαναλήψεις, βαθµονοµήσεις, έλεγχος ποιότητας) και την
παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκοµείο.
.2. Η επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό µε τα παραπάνω στοιχεία. Στην
περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, θα γίνεται ρύθµιση ως εξής:
2.1. Αν το κόστος έχει υπερβεί την προσφερόµενη συνολική αξία, χωρίς
αύξηση του αριθµού των εξετάσεων του συνολικού αναλυτικού έργου,
υπολογίζοντας και την παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκοµείο, ο
προµηθευτής υποχρεούται σε επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, µε
έκδοση πιστωτικού δελτίου.
2.2. Αν το κόστος είναι χαµηλότερο από την προσφερόµενη συνολική αξία,
για τον αριθµό των εξετάσεων που διενεργήθηκαν και την παρακαταθήκη
υλικών στο Νοσοκοµείο, ο προµηθευτής δεν µπορεί να έχει οποιαδήποτε
απαίτηση από το Νοσοκοµείο.
2.3. Αν το Νοσοκοµείο εκτελέσει περισσότερες εξετάσεις στο χρονικό
διάστηµα της σύµβασης, θα υπολογιστεί αντίστοιχη αιτιολογηµένη αύξηση του
κόστους, που θα προκύπτει από τις επι πλέον συσκευασίες που θα
απαιτηθούν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:
Οι προδιαγραφές του αναλυτή είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως
καθώς αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου. Όλα τα τεχνικά
στοιχεία που ζητούνται καθώς και τα επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά θα
τεκµηριώνονται µε παραποµπές στα διαφηµιστικά και τεχνικά εγχειρίδια,
διαφορετικά δεν θα αξιολογούνται.
ΓΕΝΙΚΑ
Ο προσφερόµενος αναλυτής να είναι υψηλών προδιαγραφών,
1.
σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής.
2.
Να συνεργάζονται άµεσα, γρήγορα και αξιόπιστα µε τα
προσφερόµενα
αντιδραστήρια,
calibrators
και
κάθε
είδους
χρησιµοποιούµενα
χηµικά,
µέσω
εφαρµογής
των
ανάλογων
προεγκατεστηµένων µεθοδολογιών.
Οι ζητούµενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των
3.
αναλυτών που θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να
πιστοποιούνται µε φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
4.
Προϋπόθεση αξιολόγησης αποτελεί η κατάθεση φύλλου
συµµόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται µε κάθε λεπτοµέρεια και µε την
σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήµατα των τεχνικών προδιαγραφών.
Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδροµή σε φυλλάδια του
κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητουµένων στοιχείων, αυτή θα
γίνεται µε σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου
εµπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
5.
Με αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή, που αποδεικνύεται
έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα για συνεχή και πλήρη
τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που
είναι αναγκαία για τη λειτουργία του µηχανήµατος, που θα διατεθεί από τον
προµηθευτή για τη διενέργεια των απαιτουµένων εξετάσεων, καθώς και η
προµήθεια των απαιτουµένων υλικών βαθµονόµησης και ελέγχου
(standards, controls) σε ποσότητες τέτοιες που να µην παρακωλύεται η
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
6. Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν το κατάλληλο και
σύγχρονο HARDWARE και SOFTWARE το οποίο µαζί µε τον
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό που θα παραχωρήσει στο Νοσοκοµείο η
εταιρεία, θα εξασφαλίζουν την πλήρη σύνδεση του εξοπλισµού µε το
υπάρχον Πληροφοριακό Σύστηµα των Εργαστηρίων (LIS), µε δαπάνη
της εταιρείας.
7.Θα ληφθεί υπ όψη το πελατολόγιο των προσφεροµένων αναλυτών σε
άλλα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία.
8.Οι αναλυτές και τα αντιδραστήρια αυτών να έχουν σήµανση CE mark,
βάσει της οδηγίας της Ε.Ε (να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά).
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
1.Το προσφερόµενο σύστηµα να αποτελείται από µια ενιαία µονάδα µικρών
διαστάσεων για εύκολη τοποθέτηση / µετακίνηση στο χώρο του εργαστηρίου,
να λειτουργεί υπό τάση 220V και να διαθέτει ενσωµατωµένη οθόνη αφής και
barcode reader.
2.Η µεθοδολογία ανάλυσης να βασίζεται στην υγρή χρωµατογραφία υψηλής
απόδοσης (HPLC) και να έχει παραγωγικότητα ανάλυσης 70 δευτερολέπτων
ανά δείγµα κατά το µέγιστο.
3. Να µην επηρεάζεται η µέτρηση ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
από τυχόν ύπαρξη παραλλαγών αιµοσφαιρίνης στο δείγµα. Να υποβληθούν
δηµοσιεύσεις από επιστηµονικές µελέτες που τεκµηριώνουν αυτή την
δυνατότητα του προσφεροµένου συστήµατος., αναφέροντας και τα όρια µη
επίδρασης.
4. Η δειγνατολιψία να γίνεται µε σύστηµα διάτρησης πώµατος ( κλειστά
σωληνάρια) ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη ασφάλεια χειριστών και
δειγµάτων.
5. Να έχει αυτόµατο δειγµατολήπτη τουλάχιστον 150 θέσεων, συνεχούς
φορτώσεως και να αναγνωρίζει γραµµωτό κώδικα ( bar code) των
σωληναρίων.
6. Να διαθέτει ειδικές θέσεις για βαθµονοµητές και controls ώστε να µην
µειώνεται η χωρητικότητα του δειγµατολήπτη σε δείγµατα ρουτίνας και να
µπορεί ανά πάσα στιγµή να παρεµβληθεί µέτρηση control κατά την διάρκεια
µέτρησης δειγµάτων.
7, Να έχει διεκπεραιώνει συνεχή ανάλυση δείγµα προς δείγµα και να έχει την
δυνατότητα παρεµβολής επειγόντων δειγµάτων ανά πάσα στιγµή.
8.Να υπάρχουν µελέτες γραµµικότητας, ακρίβειας και επαναλληψιµότητας
των αποτελεσµάτων µε συντελεστή CV µικρότερο του 2% και να εµφανίζει τα
αποτελέσµατά της HbAIc σε µονάδες τόσο (%) κατά DCCT όσο και διεθνείς
µονάδες (mmol/mol) κατά IFCC
9. Το service του αναλυτή θα καλύπτεται από τον προµηθευτή καθ΄όλη την
διάρκεια της σύµβασης.
10. Να φέρει την δυνατότατα αµφίδροµης διασύνδεσης µε το διεργαστηριακό
πρόγραµµα ( αποστολής – λήψης ) αποτελεσµάτων ( LIS)
11.Το λογισµικό διαχείρισης να παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης και
επανεκτύπωσης των αναφορών, συµπεριλαµβανοµένου και του
χρωµογραφήµατος, όλων των δειγµάτων που επεξεργάστηκαν ασθενών,
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βαθµονοµητών, ελέγχων, ταξινοµηµένων κατά συνεδρία και χρονολογική
σειρά.
12. Οι απαντήσεις στις παραπάνω προδιαγραφές πρέπει να τεκµηριώνονται
απαραίτητα, µια προς µια, µε παραποµπές σε τεχνικά ‘η διαφηµιστικά έντυπα
του κατασκευαστή.
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και
πιστοποιητικά µαζί µε την τεχνική προσφορά του.
Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι τα προσφερθέντα
στον διαγωνισµό αντιδραστήρια ανταλλακτικά και αναλώσιµα (που θα
χρησιµοποιούνται στο µηχάνηµα)
προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα
συµβατά µε τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη του µηχανήµατος και ότι δεν
θα επηρεάσουν την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι η προσφέρουσα
εταιρεία (προµηθευτής ) είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή πλήρους
τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης και ότι στελέχη της έχουν
εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής.
Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν µε
την βεβαίωση.
.Κατάθεση στοιχείων µε την υψηλή επαναληψιµότητα του µηχανήµατος,
τεκµηριωµένη µε πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο
κατασκευής, ή ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης.
. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά µε την ακρίβεια των µετρήσεων
(από το µηχάνηµα), σε σχέση µε τις εκάστοτε µεθόδους αναφοράς.
. Κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86, ότι το µηχάνηµα
κατασκευάστηκε µετά την 01-01-2014, αναφέροντας τον σχετικό αριθµό
σειράς, S/N.
Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού δεν είναι
µειοδότης και για τον επόµενο διαγωνισµό υποχρεούται στην απόσυρση των
αναλυτών την ηµεροµηνία που θα οριστεί από το αρµόδιο όργανο του
Νοσοκοµείου.
Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού ανακηρυχθεί
µειοδότης και για τον επόµενο διαγωνισµό υποχρεούται στην αντικατάσταση
των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την τετραετία από την ηµεροµηνία
κατασκευής τους.
.Συµµόρφωση CE, σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για
την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (κοινή Υπουργική απόφαση
94649/8682/93),πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρµόδια
αρχή της χώρας παραγωγής.
Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία
απόρριψης της προσφοράς.
Περιγραφή του µηχανήµατος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και
τον τρόπο λειτουργίας του στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση βλάβης η αντικατάσταση του εξοπλισµού θα
πραγµατοποιείται εντός 48 ωρών µε ευθύνη της προµηθεύτριας εταιρείας
άλλως θα επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα 3ο/οο ,επί της συνολικής
κατακυρωθείσας δαπάνης της σύµβασης , για κάθε µέρα καθυστέρησης .
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Το Τµήµα Βιοιατρικής Τεχνολογίας σε συνεργασία µε την ∆ιαχείριση
Υλικού Βιοιατρικής Τεχνολογίας και το Τµήµα ( Εργαστήριο ) στο οποίο θα
λειτουργεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός θα διατηρούν Βιβλίο Βλαβών και
συντήρησης του όπου θα καταγράφονται κατά ηµεροµηνία – ώρα κλήσης –
κλπ όλες οι πράξεις ελέγχου, επισκευής και συντήρησης του .
Η µη εκτέλεση µέρους η του συνόλου των κατακυρωθέντων πράξεων
από έλλειψη υλικών η άλλους λόγους ευθύνης του προµηθευτή θα
καταβάλλετε ποινική ρήτρα 3ο /οο επί της συνολικής κατακυρωθείσας
δαπάνης της σύµβασης από την πρώτη µέρα και για κάθε µέρα
καθυστέρησης.
Λοιποί Όροι
Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίµησης ή υπo αίρεση,
απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά απo πρoηγoύµεvη, γvωµoδότηση τoυ
αρµόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσµάτωv τoυ διαγωvισµoύ oργάvoυ.
Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv,κατά τηv κρίση τoυ αρµόδιoυ για τηv
αξιoλόγηση τωv απoτελεσµάτωv τoυ διαγωvισµoύ oργάvoυ, oυσιώδεις
απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης
απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Αvτίθετα δεv απoρρίπτovται πρoσφoρές εαv
oι παρoυσιαζόµεvες απoκλίσεις κρίvovται ως επoυσιώδεις, oπότε θεωρoύvται
τεχvικά απoδεκτές.
Απoκλίσεις απo όρoυς της διακήρυξης ή απo σηµεία τωv τεχvικώv
πρoδιαγραφώv πoυ έχoυv χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατoι όρoι
είvαι oπoσδήπoτε oυσιώδεις και συvιστoύv απόρριψη τωv πρoσφoρώv.
Η κατακύρωση τoυ διαγωvισµoύ θα γίvει απo το Νοσοκοµείο
Μυτιλήνης και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα πρoµηθευτή.
Αυτός υποχρεούνται vα προσέλθει µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες για
τηv υπoγραφή της σχετικής σύµβασης, πρoσκoµίζovτας τηv πρoσήκoυσα
εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραµείvει στo
Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της σύµβασης.
Η αξιολόγηση των προσφεροµένων υλικών θα γίνεται ανά
εργαστηριακή εξέταση.
Για τον πρώτο χρόνο θα κατατεθεί προσφορά σύµφωνα µε τον αριθµό
πράξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη, για τον δεύτερο χρόνο εάν και
εφόσον δοθεί παράταση, να ληφθεί υπόψη, ότι ο αριθµός των πράξεων θα
είναι αυξηµένος κατά 5% σε σχέση µε τον πρώτο χρόνο και να προσφερθεί
ποσοστιαία µεταβολή της τιµής των πράξεων που θα αξιολογηθούν σε σχέση
µε την αντίστοιχη τιµή του πρώτου έτους.
Η προσφερόµενη τιµή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.
2955/2001, περιλαµβάνει την παραχώρηση της χρήσης των µηχανηµάτων, τα
αντιδραστήρια, το σύνολο των
αναλωσίµων υλικών, των υλικών
συντήρησης και γενικώς των πάσης φύσης υλικών τα οποία είναι απαραίτητα
για την σύµφωνα µε την πιστοποίηση λειτουργία του και για όλο το χρονικό
διάστηµα της σύµβασης.
Ειδικότερα, στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή µονάδας
συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά:
α. η διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η υποχρέωση αντικατάστασής
του σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση κυκλοφορίας µηχανήµατος νέας
τεχνολογίας κατά την διάρκεια της σύµβασης,
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β. η εγκατάσταση στο Νοσοκοµείο εφεδρικής µονάδας, εκτός από την βασική,
ικανής να καλύψει τις ανάγκες σε περίπτωση βλάβης της βασικής µονάδας,
για το διάστηµα που αυτή βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή µέχρι την
αντικατάστασή της, Η εφεδρική µονάδα αφορά στους αναλυτές που πρόκειται
να εγκατασταθούν στα Κέντρα Υγείας. Ο εφεδρικός αναλυτής, µε µέριµνα του
νοσοκοµείου, θα µεταφέρεται στο Κέντρο Υγεία στο οποίο απαιτείται
αντικατάσταση αναλυτή.
γ. η αναβάθµιση του λογισµικού του εξοπλισµού και η σύνδεσή του µε το
πληροφοριακό σύστηµα του νοσοκοµείου για όλη την διάρκεια της σύµβασης.
δ. το σύνολο των εργασιών και υλικών συντήρησης και επισκευών, µε την
υποχρέωση τήρησης ελαχίστου αποθέµατος ανταλλακτικών και εν γένει
αναλωσίµων υλικών εντός του νοσοκοµείου,
ε. ο απαιτούµενος εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος της καλής λειτουργίας
των µηχανηµάτων,
στ. το κόστος ασφάλισης του µηχανήµατος και
ζ. το σύνολο των απαιτούµενων πάσης φύσης υλικών , ανταλλακτικών,
αναλωσίµων υλικών ή αντιδραστηρίων κλπ .
η. το κόστος σύνδεσης του εξοπλισµού µε το υπάρχον Πληροφοριακό
σύστηµα εργαστηρίων(LIS).
Η τιµή ανά εξέταση , θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από τις πιο κάτω 4
συνιστώσες οι οποίες αθροιζόµενες θα δίνουν το συνολικό κόστος ανά
εργαστηριακή εξέταση:
α. Κόστος Μίσθωσης Εξοπλισµού
β. Κόστος Αντιδραστηρίων
γ. Κόστος Αναλωσίµων
δ. Κόστος Συντήρησης – Επισκευής Εξοπλισµού
Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει κατά την κρίση της από τον
προµηθευτή τυχόν διευκρινήσεις, επί των αναγραφοµένων στην προσφορά
του, συµπληρωµατικά στοιχεία για την πληρέστερη διατύπωση των τεχνικών
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόµη και επίδειξη
λειτουργίας αυτής, χωρίς καµία απαίτηση του προµηθευτή.
-∆ιαφηµιστικό φυλλάδιο ή βιβλιάριο της κατασκευάστριας εταιρείας
(prospectus) για τον συγκεκριµένο τύπο, που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής.
-. Έγγραφη δήλωση του προµηθευτή ότι θα προσκοµίσει την συσκευή σε
(15) δέκα πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής
σύµβασης.
- Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το
χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης, ως επίσης ότι αναλαµβάνει την
υποχρέωση να διαθέσει τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της
υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού της συσκευής, καθώς και τα
προστατευτικά µέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού που απαιτούνται.
- Έγγραφη εγγύηση – δήλωση για την δυνατότητα υποστηρίξεως(µε
επισκευές, ανταλλακτικά , βαθµονόµηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.).
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Παράγραφοι 2.2.
Συµφωνία ή µη Χαρακτηριστικών
Παραρτήµατος Γ
προσφεροµένου υλικού
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Παραποµπές στα εγχειρίδια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
∆.
∆. ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Α.
Β.
Γ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΤΗΣΙΟ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤ ΑΝΑΛΩΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΗΡΙΑ
ΙΜΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ

Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1
2
3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ €
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1
…
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ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΕΞΕΤΑΣ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Η

1
…
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α.
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΟ
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΙΑ

1
…
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ €
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Β.
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ

∆.
Γ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΤΗΣΙΟ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Γ.
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α.
Β.
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

∆.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

∆. ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ

1
2
3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ €
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1
…

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ
A/A

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

1
…
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €
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ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Β. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Α.
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ
Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ

1
…
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ €

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ

Γ.
∆. ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέαi 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)
- Ονοµασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221929_1]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48/ΜΥΤΙΛΗΝΗ
/81100]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ]
- Τηλέφωνο: [2251026390]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [bostaniopr@yahoo.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.vostanio.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ANΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV:33696300-8)».
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [
]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [ ]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρµόδιος ή αρµόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου
20: ο οικονοµικός φορέας είναι
προστατευόµενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει
την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό των εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν
οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συµπληρώστε και
υπογράψτε το µέρος VI.

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

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

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
24

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

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

26

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
δωροδοκίαix,x·
απάτηxi·
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςxii·
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiii·
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv
το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από
τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει
καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι
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(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxx:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών
Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης -[……]·
-[……]·
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
-[……]·
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισµού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
αναφερθούν
αναφερθούν
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
πληροφορίες
πληροφορίες
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
[……]
[……]
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων
ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
των εγγράφων): xxiii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
[] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει
λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
µέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
-[.......................]
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµαxxvii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

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

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών

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

[.........…]

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

[] Ναι [] Όχι

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

32

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του
παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται
να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των
Απάντηση
απαιτούµενων κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
[] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxi; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος
έτος: [……] κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για
εργασιών:[……][…]νόµισµα
τον αριθµό οικονοµικών ετών που
έτος: [……] κύκλος
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
εργασιών:[……][…]νόµισµα
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
έτος: [……] κύκλος
σύµβασης :
εργασιών:[……][…]νόµισµα
και/ή,
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος
εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό)
δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την
απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός
φορέας:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
υπηρεσιών:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύµβασης που αναφέρονται στην
αναφοράςxxxii, ο οικονοµικός φορέας
διακήρυξη):
έχει προβεί στις ακόλουθες
[…...........]
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του
Περιγρ ποσά
ηµεροµ παραλή
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
αφή
ηνίες
πτες
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις
ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες
δηµόσιους ή ιδιωτικούςxxxiii:
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω
αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι
έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν
αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων
σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ...
[προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως
καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να
προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):
[……]
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περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι
περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές
χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό
των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124
της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από
10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50
εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε
µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων
µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην
πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό
για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ
2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού
δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείµενη νοµοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
Σε
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Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου,
της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο
άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε),
τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη
συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν
διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που
λήφθηκαν.
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
22.Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και
όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης
συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
23.Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της
σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
26.Άρθρο 73 παρ. 5.
27.Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη
διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.
3863/2010 .
28.Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
29..Πρβλ άρθρο 48.
30. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου
73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
31. Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι
οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να
συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτηµα αυτό.
32.Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να
επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
33.Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει
να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά
αγαθά ή υπηρεσίες.
34.Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
35. 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.

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα
43 εκατοµµύρια ευρώ.
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iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων ατόµων.
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.
42).
ix Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ
του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού
περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών
(Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά
την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που
λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
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κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης
στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv
. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxvi
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
xxix
Πρβλ άρθρο 48.
xxx
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
xxxi
Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από
ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
Παράρτηµα αυτό.
xxxii
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση
εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiii Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxv
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα :

( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):

Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
€ # υπέρ της Εταιρίας

µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#

∆/ΝΣΗ

∆ια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφοµένης συµβάσεως για την προµήθεια
σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.

∆/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας,
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί (στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε
βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μυτιλήνη σήµερα
µεταξύ αφ΄ ενός του κ.
………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως
∆ιοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειµένη περίπτωση ,
εκπροσωπεί νόµιµα το Ίδρυµα
και αφετέρου της εταιρείας
………………………………….
(δ/νση
…………………………………………………… τηλ.
, ΑΦΜ
)
που εκπροσωπείται νόµιµα από τον
, συµφωνήθηκαν και
συνοµολογήθηκαν τα παρακάτω :
Μετά από το …………………. διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις
………………… για την προµήθεια
η ως άνω εταιρεία
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………………………..απόφαση του ∆.Σ.
αναλαµβάνει την προµήθεια στο Νοσοκοµείο.
Α) Ποσότητα Συµβατικού Είδους
Β) Τιµή ανά τεµάχιο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη
παραγγελία του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση διακοπής της θαλάσσιας
συγκοινωνίας (π.χ. λόγω δυσµενών καιρικών φαινοµένων απεργιών κλπ) ο
χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα).
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω εξοπλισµού ή
µέρος αυτού πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην
καταβολή προστίµου προς το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5
και βάση ΦΕΚ αριθµ.φύλ.107. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε
επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρηµένου τακτικού χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής αφού προσκοµίσει :
α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις:
α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση
του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του
Ν.3846/11.5.2010
β) Φόρος προµηθευτών 4%.
γ)Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06%
δ) ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
ε) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια σύµβασης που είναι για ένα (1) χρόνο
αρχίζει από την …………………… µέχρι……………………………….
Η διάρκεια της σύµβασης µε τµηµατικές παραδόσεις ισχύει για ένα χρόνο
αµέσως µόλις υπογραφεί και µπορεί να παραταθεί για ορισµένο χρονικό
διάστηµα και συνολικά για έξι (6) µήνες µετά την λήξη της µε απόφαση του
∆.Σ. του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.
Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο
σχετικό µε το διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και
συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική
Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον
προµηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να
ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την
παρούσα σύµβαση χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση του νοσοκοµείου.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από την τις
διατάξεις του Ν.1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του
προµηθευτή,υποχρεούται ο προµηθευτής να αποδώσει τα ποσά των
τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες και στις
Α.Ε. ∆ιαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω
νόµου, µε τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης.
Στην περίπτωση που τα τιµολόγια είναι ενεχυριασµένα να αναγράφεται η
τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυµα που έχουν ενεχυριασθεί σε εµφανές σηµείο
του τιµολογίου.
2. Ο «Προµηθευτής» δηλώνει και συνοµολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των
όρων και περιορισµών της σύµβασης αυτής και ότι µε βάση αυτούς και µόνο
θα λύνεται κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία.
Επίσης συµφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύµβασης ,
πρόσθετη συµφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης
κ.λ.π. ∆εν µπορούν να αποδειχθούν παρά µόνο έγγραφα και αποκλείεται
κάθε άλλο µέσο απόδειξης.
3. Οι παραδόσεις των ειδών της σύµβασης θα γίνονται τµηµατικά σύµφωνα
µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.
4. Η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής
από τη 2η ΥΠΕ ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία.
Η ως άνω σύµβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016 του
Ν.2955/01 και τον Ν.2286/95.
Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και συµφωνιών που περιέχονται στην
από …………………………………………διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία
µαζί µε την από …………………………………….. προσφορά του ανωτέρου
αναδειχθέντος µειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού, των διατάξεων του Νόµου και των συνθηκών
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εκτέλεσης της σύµβασης, αποτελούν µαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και
αναπόσπαστο σύνολο της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του
διαγωνισµού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθµ. …………………
εγγυητική
επιστολή
καλής
εκτέλεσης
ευρώ
………………..€
αρ…………Τράπεζα………….ηµερ. έκδοσης………………….
Η ως άνω εγγυητική να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ
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