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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ               Αναρτθτζα ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ..,  
1θ ΤΠΕ ΑΣΣΙΚΘ                    ςτο Διαφγεια και ςτο Site του 
«Γ.Ν.Α  Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-    Νοςοκομείου 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- 
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ     
ΔΙΕΤΘΤΝΘ     : ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ        ΑΘΘΝΑ 02/08/2018   
ΣΜΘΜΑ : ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ        Αρ. Πρωτ: 11/07/409/24942 
ΓΡΑΦΕΙΟ      : ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      
Πλθροφορίεσ: ΑΝ.ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ    
Σθλζφωνο : 213 2041642 
FAX  : 213 2041989 
E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr 
Website:http://www.evaggelismos-hosp.gr/ 
 
  
 
 

ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ 175/2018 

                                     ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΣΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ 

ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΣΤΘΝ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ 

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΣΟΤ ΤΠΟΓΕΙΟΤ ΣΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΣΑΘΜΘ1) ΣΟ ΟΠΟΙΟ 

ΣΕΓΑΗΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ (Σ.Ε.Ι) ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΑΠΟ ΙΔΙΟΤ 

ΠΟΡΟΤ ΣΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ» 

 

 

 
με κριτιριο κατακφρωςθσ 

τθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ με βάςθ τθ βζλτιςτθ ςχζςθ 
τιμισ – ποιότθτασ. 

 

 

 

mailto:promithies@evaggelismos-hosp.gr
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
Ν.Π.Δ.Δ Γ.Ν.Α «Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»  

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ  ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ΒΕΛΤΙΣΤΘΣ ΣΧΕΣΘΣ ΤΙΜΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Θμερομθνία: 03/09/2018 

Θμζρα: Δευτζρα 

Ϊρα: 13:00μμ 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Το Γραφείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΡΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ 
ΡΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΙΟΥ (ΣΤΑΘΜΘ 1) ΣΤΟ ΟΡΟΙΟ 
ΣΤΕΓΑΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΙΚΑ ΙΑΤΕΙΑ  
(Τ.Ε.Ι) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 44112000 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 
 
72.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ 
 

ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

4  ΜΘΝΕΣ 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 
 

ΛΘΞΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΚΡΑΣΘΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ 
ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ  

Το ςυμβατικό αντάλλαγμα υπόκειται ςτισ υπζρ 
του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.. 
 

02/08/2018 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ SITE ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

02/08/2018 

ΔΘΜΟΙΕΤΘ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 
 

02/08/2018 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1.Σισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ. 

2. Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν: 
2.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 
όργανα». 
2.2. Του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 
81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
2.3. Του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
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2.4. Του Ν.2955/2001 «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ 
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
2.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-
1974) 
2.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρκρο 24 « Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων υπαλλιλων και άλλεσ 
διατάξεισ». 
2.7 Τισ διατάξεισ του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014): Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ. 
2.8. Του Ν. 2690/99 κυρϊςεισ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ. 
2.9. Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 
2.10. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχζσ και κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και τθν 
ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα υπουργείου Ανάπτυξθσ», άρκρο 35. 
2.11. Του Ν. 2513/1997 «Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων Ρρομθκειϊν» (ΦΕΚ Α’ 
139/27.6.97) 
2.12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα και άλλεσ διατάξεισ» 

2.13. Του Ν. 4025/2011 “Αναςυγκρότθςθ Φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ, 
Αναδιάρκρωςθ Ε.Σ.Υ. και άλλεσ διατάξεισ.” 

2.14. Του Ν. 4038/2012  “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου 
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012−2015.” 

2.15. Του Ν. 4052/2012Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ 
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ 
και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, 
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του 
δθμοςίου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και άλλεσ διατάξεισ. 

2.16 Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 

2.17 Του Ν. 4254/2012 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του 
Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ» 

2.18.Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014)«Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ ςτα άρκρα που ιςχφουν από τθν 
δθμοςίευςι του ςφμφωνα με το άρκρο201 του ιδίου Νόμου.  
2.19.TθνΤΑ Π1/B/2013 (ΦΕΚ/Α’/2677/21-102013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) »  
2.20.Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, 
εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ 
ςτρατθγικισ 2012-2015».  
2.21.ToυΝ. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρκρο 28, τροποποίθςθ του ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία 
κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989(L 395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (Αϋ 173).  
2.22. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013)  
2.23. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  
2.24 Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ”Ρρόγραμμα Διαφγεια” 
και άλλεσ διατάξεισ».  
2.25.Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μζτρα Εφαρμογισ…..4127/2013».  
2.26.  Το άρκρο 67, παρ. 8 του  Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270/24-12-2014) 

http://www.bankofgreece.gr/#_blank
http://www.bankofgreece.gr/#_blank
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2.27. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α/29/19-03-2015) «υκμίςεισ για τθν λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
4.Τθν υπϋαρικ.158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 
3698/16.11.2016) Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). 
 

 5. Σισ αποφάςεισ: 

5.1. Τθν υπ’ αρικμ. 4 Απόφαςθ τθσ 207θσ  Συνεδρίασ τθσ 31-07-2018 του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ του Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ  
5.2. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ, (ΚΑΕ 0493.) 
5.3. Τθν αρικ. 719/2018 Απόφαςθ δζςμευςθσ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ:  
61Ε64690ΩΧ-Δ8Π. 

 

Π Ρ Ο Κ Θ Ρ Τ   Ο Τ Μ Ε 
 

«υνοπτικό Διαγωνιςμό  ςφραγιςμζνεσ  προςφορζσ, για τθν Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν ςε 

Σεχνικό φμβουλο με ςκοπό τθν  υποςτιριξθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ ςτθν εκπόνθςθ τθσ 

Μελζτθσ Ανακαίνιςθσ τμιματοσ του υπογείου του παλαιοφ κτιρίου του Νοςοκομείου, ςτο 

οποίο ςτεγάηονται τα Σακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοςοκομείου και κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ, ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ 

Τπθρεςίασ και τουσ γενικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  

72.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%». 

1. ΣΟΠΟ – ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΛΘΞΘ ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Πρωτόκολλο (Νο 317) 
«Γ.Ν.Α  ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
ΤΨΘΛΑΝΣΟΤ 45-47 
ΑΘΘΝΑ 

03/09/2018 
θμζρα Δευτζρα 

Και μζχρι ϊρα 
11:00πμ 

 «Γ.Ν.Α  ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- 
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ»     ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
(Νο 319) 

03/09/2018 
θμζρα Δευτζρα 

ϊρα 13:00μμ 

 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί φςτερα από προκεςμία  τριάντα τριϊν (33) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. 
 
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν, 
είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
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Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ 
εκπρόςωποσ του κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ 
ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.   
  
Το πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ ζχει δθμοςιευτεί ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ και ζχει αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ( www.evaggelismos-hosp.gr) και ςτο πρόγραμμα Διαφγεια. 
 

ΜΕΡΟ  Αϋ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ -  
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι «Ανάκεςθ Τπθρεςιϊν ςε Σεχνικό φμβουλο με ςκοπό τθν  

υποςτιριξθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ ςτθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Ανακαίνιςθσ τμιματοσ 

του υπογείου του παλαιοφ κτιρίου του Νοςοκομείου, ςτο οποίο ςτεγάηονται τα Σακτικά 

Εξωτερικά Ιατρεία του Νοςοκομείου και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ, ςφμφωνα 

με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Τπθρεςίασ και τουσ γενικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ, 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ  72.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%». 

   
 
Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ορίηονται ςτο 
Μζροσ Γϋ τθσ διακιρυξθσ.  
 

ΜΕΡΟ  Βϋ 
 
   ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Ανακζτουςα Αρχι 
Το «Γ.Ν.Α  Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» και  το οποίο 
προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό. 
Τπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
Προκιρυξθ 
Θ παροφςα Ρροκιρυξθ που αποτελείται από το: 
Μζροσ Α: ΡΕΙΓΑΦΘ ΗΘΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ -  ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  
Μζροσ Β: Γενικοί και Ειδικοί Προι 
Μζροσ Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ-Ρεριγραφι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ 
Μζροσ Δ: Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 
Ραράρτθμα Ι: Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ που διαμορφϊκθκε από τθν 
ανακζτουςα αρχι για τθν παροφςα διακιρυξθ 
Ραράρτθμα II: Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
Ραράρτθμα III: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικισ προςφοράσ  
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Ραράρτθμα ΙV: Σχζδιο ςφμβαςθσ  
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 
Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυλλογικό όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 
διοίκθςθσ. 
Οικονομικόσ Φορζασ 
Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό και 
υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
Εκπρόςωποσ 
Ο υπογράφων τθν προςφορά -ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Οικονομικό Φορζα που μπορεί να είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Οικονομικοφ Φορζα, ι πρόςωπο 
εξουςιοδοτθμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του, ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 
προςϊπων, πρόςωπο εξουςιοδοτθμζνο από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
Αντίκλθτοσ 
Το πρόςωπο που ο Οικονομικόσ Φορζασ με διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax κ.λπ.), 
ορίηει ςαν υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον 
Οικονομικό Φορζα. 
 
Ανάδοχοσ 
Ο Οικονομικόσ Φορζασ που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα. 
Κατακφρωςθ 
Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον 
Ανάδοχο. 
φμβαςθ 
Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία καταρτίηεται μετά 
τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ. Θ γλϊςςα τθσ είναι θ ελλθνικι. Επίςθμθ γλϊςςα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι θ ελλθνικι. Θ παροφςα προκιρυξθ, τα ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ και θ 
ςφμβαςθ είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Πλα τα δικαιολογθτικά και οι Ρροςφορζσ των 
διαγωνιηομζνων / υποψθφίων Αναδόχων που κα υποβλθκοφν κα είναι υποχρεωτικά ςυνταγμζνα 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
υμβατικά τεφχθ 
Το τεφχοσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ανάδοχο και όλα τα τεφχθ που τθ 
ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: 
α. τθ Σφμβαςθ, 
β. τθν Ρροκιρυξθ 
γ. τθν Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου και  
δ. τθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 
Προχπολογιςμόσ 
Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ 
υμβατικό Σίμθμα 
Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το ζργο. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 
 
«Γ.Ν.Α  Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ  : Υψθλάντου 45-4, Ταχ. Κϊδικασ: 106 76, Ακινα 
Τθλζφωνο: 213 2041642 
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Fax: 213 204 1989 
E-mail:promithies@evaggelismos-hosp.gr 
Ρλθροφορίεσ :ΑΝ.ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/ 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
Ο διαγωνιςμόσ διζπεται από τισ διατάξεισ που αναφζρονται ςτο προοίμιο τθσ απόφαςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν προκιρυξι του και τθν ιςχφουςα Νομοκεςία  
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΛΘΨΘ ΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΠΑΡΟΧΘ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν τα τεφχθ τθσ Ρροκιρυξθσ από το site του 
Νοςοκομείου και από τθ Διαφγεια ι από το ΚΘΜΔΘ. 
Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν 
είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον αρικμό ςελίδων, δικαιοφνται να 
ηθτιςουν από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ 
του διαγωνιςμοφ με το αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ 
Ρροκιρυξθσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
Ειδικότερα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με όρουσ τθσ προκιρυξθσ μζχρι και οκτϊ (8) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του Ν 4412/2016, αυτζσ παρζχονται το 
αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ προ τθσ εκπνοισ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν 
μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ του 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι 
ςυνεταιριςµοί που πλθροφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να κατακζςουν όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν τουσ εισ διπλοφν 
(αφορά τθν ΣΕΧΝΙΚΘ και τθν  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΠΡΟΦΟΡΑ). 
Κάκε προςφορά υποβάλλεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, µζςα ςε καλά ςφραγιςμζνο  φάκελο 
ςφμφωνα µε το άρκρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ςτον οποίο κα  αναγράφονται ευκρινϊσ: 
Οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και 
κυρϊςει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου 
Οργανιςμοφ Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ (ν. 
2513/1997 Αϋ 139), εφόςον θ δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ωσ 
άνω Συμφωνίασ. 
Οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο 
οποίο είναι εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν ςυγκεκριμζνθ παροχι, δεν επιτρζπεται 
να αποκλείονται με τθν αιτιολογία ότι κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα κατά 
τθν ελλθνικι νομοκεςία. Επιτρζπεται ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και 
υπθρεςιϊν, κακϊσ και των δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, που καλφπτουν, επιπλζον, εργαςίεσ 
ι/και υπθρεςίεσ τοποκζτθςθσ και εγκατάςταςθσ, να ηθτείται από τα νομικά πρόςωπα να 
μνθμονεφουν, ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ, τα ονόματα και τα επαγγελματικά 
προςόντα των προςϊπων που επιφορτίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ. 
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισαλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα 
οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι 
υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε 

mailto:mpourdanioti@0304.syzefxis.gov.gr
http://www.evaggelismos-hosp.gr/
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επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ 
ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
6.1. Λόγνη απνθιεηζκνύ  
Οη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη από ηνλ παξόληα δηαγσληζκό εάλ κέρξη θαη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζπληξέρεη γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ιόγνο απνθιεηζκνύ από ηνπο αλαθεξόκελνπο 
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016 θαη ζπγθεθξηκέλα, αλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε 
δηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην από ηα αθόινπζα αδηθήκαηα: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
β) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 
ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο 
Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 
θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, 
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, 
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή 
απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ) 
Οη σο άλσ ιόγνη απνθιεηζκνύ ηζρύνπλ θαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ή ηνπ πξνζώπνπ πνπ έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό.  
Δπίζεο απνθιείεηαη από ηελ παξνύζα δηαδηθαζία νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ γηα θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο), κε ηελ 
επηθύιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην πεξί άξζεο ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ. 
Δπίζεο, νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη από ηνλ παξόληα δηαγσληζκό εάλ ζπληξέρεη κηα από 
ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: 
Σειεί ππό πηώρεπζε, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ηειεί ππό αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, έρεη 
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ, ή γηα ηα αιινδαπά θπζηθά 
ή λνκηθά πξόζσπα όηη δελ ηεινύλ ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 
Πεξαηηέξσ, κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 73, έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο απνθιείεηαη από ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 
Α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθώο εύινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,  
Β) εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν 4412/2016 δελ κπνξεί 
λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγόηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
Γ) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από ηελ πξόηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο, θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Ν 4412/2016, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art24
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art48
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δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγόηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
Γ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο,  
Δ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν 4412/2016,  
Σ) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  
Ε) εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα. 
 
Σέινο, εθόζνλ ηειεί ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 
ηνπ Ν 4412/16. 
 
6.2. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ  

1. Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη 
ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθεί (ξεηά θαηνλνκαδόκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά 
πξόζσπα ή ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζσπα, κε ην νπνίν είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην ή όηη αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε 
(δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνύο). Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, δειώλνπλ όηη είλαη 
εγγεγξακκέλα ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδύλακεο 
επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο, νκνίσο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ ή ησλ επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ αληίζηνηρα, θαζώο θαη ην αληηθείκελν ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνύλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα ή ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζσπα. 

2. Ζ βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ Φαθέινπ ζε ζρέζε 

κε ηα αθόινπζα επί κέξνπο θξηηήξηα. 

Α/Α Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο πληειεζηήο Βαξύηεηαο πληειεζηήο Βαξύηεηαο 

A. Δκπεηξία Τπνςεθίνπ Αλαδόρνπ γηα ην  Έξγν 50% 

Β. 
Μεζνδνινγία  πινπνίεζεο  Έξγνπ      ( ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην 

άξζξν 4.2  ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο  )  
15% 

Γ. ηειέρσζε Οκάδαο   Έξγνπ( ύλζεζε Γξαθείνπ –  Μεραληθνί  ) 15% 

Γ. Υξνλνδηάγξακκα   Τινπνίεζεο   Έξγνπ 20% 

 ΤΝΟΛΟ 100% 

 

       Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ      

θαιύπηνληαη αθξηβώο όινη νη απαξάβαηνη όξνη (όιεο νη απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο).   

Γηα θάζε ππνςήθην, ε ζπλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ( ΒΣΠ ) εμάγεηαη σο άζξνηζκα ησλ 

επηκέξνπο γηλνκέλσλ ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ επί ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή  βαξύηεηαο.  ηε 

ζπλέρεηα, γηα θάζε ππνςήθην ππνινγίδεηαη ε Αλεγκέλε Βαζκνινγία Σερληθήο  Πξνζθνξάο  ( Α.Β.Σ.Π ) από 

ηνλ ηύπν : 

Α.Β.Σ.Π = Β.Σ.Π / Β.Σ.Πmax 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79
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όπνπ: 

Α.Β.Σ.Π:  Αλεγκέλε  Βαζκνινγία  Σερληθήο  Πξνζθνξάο  ηνπ ππνςεθίνπ 

Β.Σ.Π: Βαζκνινγία Σερληθήο  Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

Β.Σ.Πmax:  Ζ κεγαιύηεξε από ηηο Βαζκνινγίεο Σερληθήο Πξνζθνξάο  όισλ ησλ  ππνςεθίσλ. 

3.  Αμηνιόγεζε ηεο  Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο –  Σειηθό  Απνηέιεζκα: 

Γηα θάζε ππνςήθην ππνινγίδεηαη ε αλεγκέλε  βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο από  

ηνλ ηύπν: 

ΑΒΟ = ΟΠ min / ΟΠ 

όπνπ: 

Α.Β.Ο:  Αλεγκέλε  Βαζκνινγία  Οηθνλνκηθήο   πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

ΟΠ:   Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά ηνπ  ππνςεθίνπ  ( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΠΑ ) 

ΟΠ min: Ζ κηθξόηεξε από ηηο Οηθνλνκηθέο  Πξνζθνξέο όισλ ησλ ππνςεθίσλ 

4.  Οινθιήξσζε  ηεο  Αμηνιόγεζεο   

Ωο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ιακβάλεη ηε κεγαιύηεξε πλνιηθή  Βαζκνινγία πνπ ππνινγίδεηαη 

από ηνλ ηύπν: 

Β = 0.70 x Α.Β.Σ.Π + 0.30 x ΑΒΟ 

όπνπ: 

.Β:  Ζ πλνιηθή  Βαζκνινγία θάζε ππνςεθίνπ 

Α.Β.Σ.Π : Αλεγκέλε  Βαζκνινγία  Σερληθήο  Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

Α.Β.Ο  :  Αλεγκέλε  Βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ Πξνζθνξώλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Πξνζθνξέο 

πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε ή κε ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

6.3. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
 Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα 
«ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤόπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 
 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ 

1.  Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνύο κε 
αληηπξόζσπό/ εθπξόζσπό ηνπο. 

2.  Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ λνκηθνύ πξνζώπνπ, 
όπσο ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό θαηά πεξίπησζε (Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν 
από ηελ αξκόδηα αξρή θαη βεβαίσζε ηνπ ΓΔΜΖ ή ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην 
θαηαζηαηηθό ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. ηνηρεία θαη έγγξαθα από ηα νπνία πξέπεη λα πξνθύπηνπλ, ν 
Πξόεδξνο θαη ν Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ΑΔ, ηα ππόινηπα πξόζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 
δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηώλ, αλ 
απηό δελ πξνθύπηεη επζέσο από ην θαηαζηαηηθό αλαιόγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηώλ ή θάζε 
άιινπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. 
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Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ κάτω 
των ορίων, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα µζρθ, και πλθροί τισ ακόλουκεσ 
προχποκζςεισ, ςφμφωνα µε τθν παρ. 2 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016 : 

 
(α) δεν βρίςκεται ςε µια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω τθσ 

οποίασ αποκλείεται ι µπορεί να αποκλειςκεί από διαδικαςία Ανάκεςθσ Δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

(β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα µε τα άρκρα 75 

και 77 του Ν.4412/2016. Το ΤΕΥΔ  αποτελεί ζγγραφο και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ. 

(γ) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, εφόςον απαιτθκεί από τθν Ανακζτουςα Υπθρεςία για τθν 
ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόµιςθ των δικαιολογθτικϊν που αφοροφν τα αναφερόμενα 
ςτθν παροφςα διακιρυξθ ςφµφωνα µε το άρκρο 80 του Ν.4412/2016 . 
 

 Υπεφκυνθ διλωςθ Ν.1599/86 του εκπροςϊπου του Τεχνικοφ Συμβοφλου, ότι  
αποδζχεται πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ και ουδεμία  επιπλζον  
απαίτθςθ ζχει. 

 

  Υπεφκυνθ διλωςθ  του Ν.1599/86 του εκπροςϊπου του Τεχνικοφ Συμβοφλου, ότι 
ζχει επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ και ςτθν Στάκμθ 1 του Ραλιοφ Κτιρίου , αλλά και ςτο 
υπόλοιπο κτίριο γενικά και  ζλαβε πλιρωσ γνϊςθ  των τοπικϊν  ςυνκθκϊν και 
Κτιριακϊν και Θ/Μ Υποδομϊν ,  και τα όποια τεχνικά προβλιματα απορρζουν από 
αυτζσ και τισ αποδζχεται πλιρωσ  και ουδεμία  επιπλζον  απαίτθςθ  ζχει. 

 
Η αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη όια ή θάπνηα από ηα πηζηνπνηεηηθά/ 
δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλύνπλ ηα αλσηέξσ, εθόζνλ θξίλεη όηη απηό είλαη απαξαίηεην γηα 
ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
Δγγπεηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ παξόληα δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Θ  «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ»περιλαμβάνειτα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν τισ 
τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ υπθρεςίασ (τεχνικά χαρακτθριςτικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυιςεισ, 
εμπειρία κ.τ.λ..) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Γ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ. 

Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (επί ποινι απόρριψθσ) µε τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» 

τοποκετοφνται ςφµφωνα µε το άρκρο 94 του Ν 4412/2016 τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που 

τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια κακϊσ και όςα ςτοιχεία και ζγγραφα αναφζρονται ςτουσ 

όρουσ και ςτισ Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ -Ρροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ, προκειμζνου να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα ( εκ των 

οποίων το ζνα  πρωτότυπο και το  δεφτερο  φωτοαντίγραφο ). 

Ο Φάκελοσ « ΤΕΧΝΙΚΘ  ΡΟΣΦΟΑ », κα πρζπει απαραίτθτα να περιζχει τα ακόλουκα βαςικά  

ςτοιχεία , τα οποία αξιολογοφνται και  βακμολογοφνται : 

Α. Εμπειρία  του υποψθφίου Αναδόχου για το Ζργο 

Β. Ρρόταςθ  ςφμφωνα και με τα αναφερόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρεριγραφζσ -Ρροδιαγραφζσ  για 

τθν υλοποίθςθ  του ζργου -ςυνεργαςία με τθν Τεχνικι  υπθρεςία – αναλυτικά  βιματα  –

επαφζσ  όπου απαιτείται με Δθμόςιουσ Φορείσ  ( Μεκοδολογία )   

Γ. Ομάδα Ζργου   ( Σφνκεςθ Γραφείου –  Μθχανικοί  )  
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Δ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ Ζργου 

ΑΡΘΡΟ 8: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» και περιζχει ςυμπλθρωμζνο τον 
Ρίνακα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IIΙ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  
Σε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο (επί ποινι απόρριψθσ) µε τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται θ Οικονομικι Ρροςφορά απαραίτθτα ςε δφο αντίγραφα ( εκ των οποίων 
το ζνα πρωτότυπο και το δεφτερο φωτοαντίγραφο) – άρκρο 92 & 95 του Ν. 4412/2016 
Ωσ κριτιριο για τθν επιλογι του Αναδόχου κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 
Οικονομικισ άποψθσ Προςφοράσ. 
Θ τιµι προςφοράσ δεν υπόκειται ςε καµιά  αναπροςαρµογι ι ανακεϊρθςθ, για οποιονδιποτε 
λόγο ι αιτία, κα ιςχφει δε και κα δεςμεφει τον Ανάδοχο µζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν προςφερόμενθ τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα µε τθν κείμενθ νομοκεςία µθ ςυµπ/νου του ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ µεταξφ τθσ αναγραφόµενθσ τιµισ αρικµθτικϊν και ολογράφωσ, λαµβάνεται 
υπόψθ θ τιµι ολογράφωσ. Τόςο θ Τεχνικι όςο και θ Οικονοµικι Ρροςφορά κα πρζπει να ζχουν 
ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςµατα, ςβθςίµατα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν 
προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραµµζνθ και 
µονογραµµζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, µονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ.  
 
Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά 
τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
Οι προςφορζσ που δεν ανταποκρίνονται ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ ι είναι ςε δζςµευςθ ι 
κζτουν όρουσ και προχποκζςεισ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, 
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
1.Οι τιµζσ κα πρζπει να δίδονται : 

 Μικτζσ   χωρίσ  Φ.Ρ.Α.( οι κρατιςεισ κα ζχουν υπολογιςκεί  και κα ζχουν λθφκεί υπ όψιν 
από τον προςφζροντα , και κα ςυμπεριλαμβάνονται  ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του )  

 Ροςοςτό  αναλογοφντοσ  Φ.Ρ.Α.24 %  
2.Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για χρονικό διάςτθμα (3) τριϊν 
µθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και κα αναγράφουν τθν αποδοχι των 
όρων τθσ διακιρυξθσ. 
 
3. Εάν οι διαγωνιηόµενοι κλθκοφν να παρατείνουν τθν ιςχφ των προςφορϊν τουσ, ςφμφωνα µε τον 
Ν. 4412/2016, άρκρο 97, παρ. 4 και αποδεχκοφν τθν παράταςθ, οι προςφορζσ τουσ ιςχφουν και 
τουσ δεςμεφουν και για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ 
μικρότερο του προβλεπόμενου από τθ Διακιρυξθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
 
4.Θ ιςχφσ τθσ  προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο  όριο  3 μινεσ.  
 
5.Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςµατα  του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά µαταιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, 
οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου, είτε όχι.  
 
6.Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται µε όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ. 
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ΑΡΘΡΟ 9.  ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν 
θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν 
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ του Νοςοκομείου με οποιοδιποτε τρόπο και να 
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν. Εφόςον θ 
προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν 
ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ιτθ γραμματεία». 
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τθ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ του Διαγωνιηόμενου και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ: 
 ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία) 
 «Γ.Ν.Α  Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ-ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» 
 Υψθλάντου 45-47, Ακινα 
 ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ………. 
 ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για τθν παροχι υπθρεςιϊν«……….»   

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των 
προςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με τον ωσ άνω τρόπο. Οι προςφορζσ που 
είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία 
Διενζργειασ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 10.  ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Σε ζνα από τα αντίγραφα που ορίηεται ωσ 
πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” να 
μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο και να φζρει υποχρεωτικά ςυνεχι αρίκμθςθ. 
Πλα τα ζγγραφα που ςυνκζτουν τθν προςφορά των ενδιαφερόμενων κα πρζπει να είναι επιμελϊσ 
αρχειοκετθμζνα μζςα ςτουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι 
επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 
 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

2.1. Θ λζξθ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

3. Μζςα ςε ενιαίο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία 
και ειδικότερα τα εξισ: 

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ τθσ προςφοράσ, (Ρρωτότυπα και αντίγραφα),  με 
τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ». 

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο),  με τθν ζνδειξθ 
«ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα υποβλθκεί και ςε θλεκτρονικι 
μορφι (CD ι DVD). Μόνθ εξαίρεςθ αποτελοφν τα ςυνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, ςυνοπτικά 
φυλλάδια τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν υλικοφ / λογιςμικοφ κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβλθκοφν 
μόνον εντφπωσ.  

3.3. ΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο) επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο 
με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Οι πίνακεσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα υποβλθκοφν 
και ςε θλεκτρονικι μορφι (CD ι DVD), το οποίο κα περιλαμβάνεται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ. 
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Σο τίμθμα τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ δεν πρζπει να ξεπερνά τθν προχπολογιηόμενθ δαπάνθ με 
ΦΠΑ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παροφςα. 

3.4. Σε περίπτωςθ που τα ΤΕΧΝΙΚΑ ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και 
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ 
του κυρίωσ φακζλου. 

 
4.Πλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία του 
Φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι επίςθμα ι νόμιμα μεταφραςμζνα ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ αυςτθρά τεχνικοφσ όρουσ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει αντίςτοιχθ 
δόκιμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι και που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Εξαίρεςθ 
αποτελοφν και τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, τεχνικά φυλλάδια, ςχζδια και λοιπά 
τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961 που κυρϊκθκε με τον Ν 
1497/1984 (Α’ 188).  
 
5.Ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να προςκομίςει όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ κατά 
περίπτωςθ οδθγίεσ. Ραραπομπζσ ςε ζγγραφα επιτρζπονται εφόςον αυτά προςαρτϊνται ςτθν 
προςφορά και εφόςον δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και ςελίδασ. 
6.Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ ςειρά 
των όρων τθσ προκιρυξθσ. Οι απαντιςεισ ςε όλα τα ερωτιματα τθσ προκιρυξθσ πρζπει να είναι 
ςαφείσ. Ραραπομπζσ ςε τεχνικά ζντυπα ι εκδόςεισ των καταςκευαςτικϊν οίκων επιτρζπονται μόνον 
εφόςον προςαρτϊνται ςτθν προςφορά και δίνεται ο ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ παραγράφου και 
ςελίδασ. Ρροςφορά θ οποία, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ, περιλαμβάνει γενικζσ και αςαφείσ 
απαντιςεισ κα αποκλείεται από τθ ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ. 
 
7.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 
8.Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να 
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλλει μζςα ςε εφλογθ προκεςμία. 
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ 
αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι 
ςυμπλιρωςθ όπωσ ιδίωσ παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα 
ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και 
φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που δεν 
επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο του, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά 
ςτοιχεία, πλθμμελι ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του Ν 4250/2014 (Αϋ74) και μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, 
διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, 
που κεςπίηονται με το Νόμο, τισ κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ 
ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι 
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ των όρων τθσ προκιρυξθσ αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, 
ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.   
9.Ο Οικονομικόσ Φορζασ, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, ζνςταςθ κατά τθσ προκιρυξθσ 
του διαγωνιςμοφ ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και 
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςφορά του ι με 
οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 
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10.Κατά τθν διαδικαςία ςφνταξθσ των προςφορϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να λθφκοφν υπόψθ 
οι διατάξεισ του Ν. 4250/2014, Άρκρο 1 και Άρκρο 3  
 
ΑΡΘΡΟ 11.  ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ,προκεςμία που 
αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Ρροςφορά που 
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι πριν από 
τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ προκιρυξθ. 
Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
δεςμεφει όμωσ το διαγωνιηόμενο, μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. 
 
Οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, ι μζροσ τθσ, μετά 
τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί ο διαγωνιηόμενοσ 
υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα ζκπτωςθ και απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ- ΜΕΡΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν 
τυχόν εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα 
υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να 
επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 
 
Δεν γίνεται δεκτι θ μερικι υποβολι προςφορϊν  
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΙΜΕ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΜΑ 
1. Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ 
ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
2. Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ 
επιβάρυνςθ που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ από τον ΦΡΑ. 
3. Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία 
(άνευ ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο 
ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι 
μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε. 
4. Στθν προςφορά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ,  πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ 
κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των 
νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν 
ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαηόμενοι. 
5. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ ςτθν τιμι των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα είναι οι τελικζσ 
τιμζσ μετά τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ 
ςε επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 
6. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίδεται 
ενιαία τιμι για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
7. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
8. Θ τιμι τθσ προςφοράσ δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθν διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ. Σε 
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι δεν 
δικαιοφνται, κατά τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ, να υποβάλλουν νζο πίνακα με τθν 
τιμι προςφοράσ. 
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9. Θ τιμι ανά είδοσ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν, χωρίσ ΦΡΑ, κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ 
ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
10. Ρροςφορζσ που οι τιμζσ τουσ υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΘ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι 
Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια 
του διαγωνιςμοφ.  
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των 
οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.  
Εν ςυνεχεία θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ το οποίο 
και διαβιβάηεται ςτο Αποφαςίηων Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω του Τμιματοσ 
Ρρομθκειϊν.  

14.1 Θ Επιτροπι αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ Φακζλουσ των 

Ρροςφορϊν και  ελζγχει  αν  υπάρχουν,  ςε  κάκε  κυρίωσ  φάκελο,  τρεισ  υποφάκελοι  µε  τθν  

ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ»,  «ΤΕΧΝΙΚΘ  ΡΟΣΦΟΑ»  και  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ  ΡΟΣΦΟΑ».  Εάν 

δεν υπάρχουν οι τρεισ υποφάκελοι, ο προςφζρων αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ και οι υποβλθκζντεσ υποφάκελοι  παραμζνουν κλειςτοί ςτθν Υπθρεςία.  

Κατά τθν ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει ςε Δθμόςια Συνεδρίαςθ 

τουσ φακζλουσ των Τεχνικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ.  

Οι υπόλοιποι φάκελοι παραμζνουν ςφραγιςμζνοι και φυλάςςονται με μζριμνα του αρμόδιου 

γνωμοδοτικοφ οργάνου. Ο ζλεγχοσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν και θ βακμολόγθςι τουσ, με τθν 

εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ, διεξάγεται ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ του αρμόδιου 

γνωμοδοτικοφ οργάνου.  

Το πρακτικό του οργάνου αυτοφ, ολοκλθρϊνεται με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν 

και τθν ςχετικι λεκτικι αιτιολογία, και υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι.  

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται αποδεκτζσ εφόςον οι επί μζρουσ βακμολογίεσ των 

κριτθρίων ανάκεςθσ είναι πάνω από τα αντίςτοιχα ελάχιςτα όρια όπωσ κακορίηονται με τα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, αλλιϊσ απορρίπτονται και ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται τθσ 

περαιτζρω διαδικαςίασ. 

Τα κριτιρια που κα λθφκοφν υπόψθ για τθ κατακφρωςθ τθσ υμφερότερθσ από Οικονομικι 

άποψθ προςφοράσ, ζχουν ωσ εξισ: 
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14.2   Βακμολόγθςθ  τθσ  Τεχνικισ   Ρροςφοράσ. 

Θ βακμολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του ςχετικοφ Φακζλου ςε 

ςχζςθ με τα ακόλουκα επί μζρουσ κριτιρια. 

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 
Συντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

A. Εμπειρία Υποψθφίου Αναδόχου για το  Ζργο 50% 

Β. 
Μεκοδολογία  υλοποίθςθσ  Ζργου      ( ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 4.2  τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  )  
15% 

Γ. Στελζχωςθ Ομάδασ   Ζργου( Σφνκεςθ Γραφείου –  Μθχανικοί  ) 15% 

Δ. Χρονοδιάγραμμα   Υλοποίθςθσ   Ζργου 20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Θ βακμολογία των επί μζρουσ ςτοιχείων των προςφορϊν είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ 

που καλφπτονται ακριβϊσ όλοι οι απαράβατοι όροι (όλεσ οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ).   

Για κάκε υποψιφιο, θ ςυνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ( ΒΤΡ ) εξάγεται ωσ 

άκροιςμα των επιμζρουσ γινομζνων τθσ βακμολογίασ κάκε κριτθρίου επί τον αντίςτοιχο 

ςυντελεςτι  βαρφτθτασ.  Στθ ςυνζχεια, για κάκε υποψιφιο υπολογίηεται θ Ανθγμζνθ 

Βακμολογία Τεχνικισ  Ρροςφοράσ  ( Α.Β.Τ.Ρ ) από τον τφπο : 

Α.Β.Τ.Ρ = Β.Τ.Ρ / Β.Τ.Ρmax 

όπου: 

Α.Β.Τ.Ρ:  Ανθγμζνθ  Βακμολογία  Τεχνικισ  Ρροςφοράσ  του υποψθφίου 

Β.Τ.Ρ: Βακμολογία Τεχνικισ  Ρροςφοράσ του υποψθφίου 

Β.Τ.Ρmax:  Θ μεγαλφτερθ από τισ Βακμολογίεσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  όλων των  υποψθφίων. 

14.3  Αξιολόγθςθ τθσ  Οικονομικισ  Ρροςφοράσ –  Τελικό  Αποτζλεςμα: 

Για κάκε υποψιφιο υπολογίηεται θ ανθγμζνθ  βακμολογία Οικονομικισ Ρροςφοράσ από  

τον τφπο: 

ΑΒΟ = ΟΡ min / ΟΡ 

όπου: 

Α.Β.Ο:  Ανθγμζνθ  Βακμολογία  Οικονομικισ   προςφοράσ του υποψθφίου 

ΟΡ:   Οικονομικι  Ρροςφορά του  υποψθφίου  ( ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΡΑ ) 

ΟΡ min: Θ μικρότερθ από τισ Οικονομικζσ  Ρροςφορζσ όλων των υποψθφίων 

14.4  Ολοκλιρωςθ  τθσ  Αξιολόγθςθσ   
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Ωσ ανάδοχοσ επιλζγεται ο υποψιφιοσ που λαμβάνει τθ μεγαλφτερθ Συνολικι  Βακμολογία που 

υπολογίηεται από τον τφπο: 

ΣΒ = 0.70 x Α.Β.Τ.Ρ + 0.30 x ΑΒΟ 

όπου: 

Σ.Β:  Θ Συνολικι  Βακμολογία κάκε υποψθφίου 

Α.Β.Τ.Ρ : Ανθγμζνθ  Βακμολογία  Τεχνικισ  Ρροςφοράσ του υποψθφίου 

Α.Β.Ο  :  Ανθγμζνθ  Βακμολογία Οικονομικισ  Ρροςφοράσ του Υποψθφίου 

Θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

Ρροςφορζσ που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι μθ ςφμφωνεσ με 

τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και αξιολόγθςθσ 
των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Ρροχπολογιςμοφ  
β) Θ οποία είναι ανϊτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν του άρκρου 24 του ν. 
3846/2010 
γ)Θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των 
απαράβατων όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
δ) Στθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ. 
ε)Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν 
4412/2016.  
ςτ) Για τθν οποία ο Οικονομικόσ Φορζασ δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι/τον 
ανακζτοντα φορζα. 
η) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. 
θ) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, αν τζτοια δεν επιτρζπεται ι, αν επιτρζπεται, δεν πλθροί τισ 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
κ) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν Οικονομικό Φορζα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ που επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικισ 
προςφοράσ. 
Ι)Θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι ςφμφωνα με το Ν 4412/2016 άρκρο 88. 
 
Ραρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθµζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ του ∆ιαγωνιςµοφ 
ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ  παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Για οποιονδιποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρζει από τθν παροφςα Διακιρυξθ. 
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ που κα οριςκεί από το Νοςοκομείο δικαιοφται βάςει του ζννοµου 

ςυµφζροντοσ του Νοςοκομείου κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ τθσ και αηθµίωσ γι' αυτό, να απορρίπτει 

ι να αποδζχεται  µερικϊσ ι ολικϊσ, τισ προςφορζσ. 

 Θ Ανακζτουςα Αρχι ( Διοικθτικό Συμβοφλιο )επίςθσ δικαιοφται να ακυρϊνει µζροσ ι ολόκλθρο το 

διαγωνιςµό, ι να τον αναβάλλει, είτε τζλοσ να υπαναχωρεί.  
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Επίςθσ θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωµα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ του και αηθµίωσ για 

αυτό να µαταιϊςει ι να επαναλάβει το διαγωνιςµό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ. Θ Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον 
επιλεγζντα από τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν 4412/2016. 
16.1 . Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο  Πξνζθνξώλ  

   ( Ν.4412/2016 άρκρα 100 & 105 ) . 
Κριτιριο για τθν επιλογι του Αναδόχου, κα είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι  

άποψθ  προςφοράσ. 

Ωσ ανάδοχοσ επιλζγεται ο υποψιφιοσ που λαμβάνει τθ μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία που 

υπολογίηεται από τον τφπο: 

ΣΒ = 0.70 x ΑΒΤΡ + 0.30 x ΑΒΟ 

16.2  Κρίςθ  Αποτελεςμάτων  Διαγωνιςμοφ       ( Ν.4412/2016 άρκρα 100 & 105 ) . 

Θ κατακφρωςθ προτείνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και αφορά 
ςτον Ανάδοχο  με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ τιμισ-ποιότθτασ εκ των ςυμμετεχόντων   των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ 
αποδεκτζσ, µε βάςθ τισ Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 Ιςότιµεσ κεωροφνται οι προςφορζσ µε τθν αυτι ακριβϊσ τιµι και που είναι ςφμφωνεσ µε τουσ 
όρουσ και  τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 

Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου. 

Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ. 

Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ εγκρίνεται από το Δ.Σ του Νοςοκομείου οποίο ζχει το δικαίωμα 

να ακυρϊςει ι να ματαιϊςει το διαγωνιςμό, εάν κατά τθν κρίςθ του οι τιμζσ που επιτεφχκθκαν 

είναι  αςφµφορεσ για τθν υπθρεςία, ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο. 

Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΣΕΛΙΚΘ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τα αναφερόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, ο Οικονομικόσ Φορζασ ςτον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ που του 
αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» τα κάτωκι 
δικαιολογθτικά:  
α) απόςπαςμα του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 
ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 
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4412/2016,όπωσ δθλϊκθκε ςχετικά κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ με υπεφκυνθ διλωςθ. 
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο, προςκομίηεται για τα 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ ι των προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
απόφαςθσ ι ελζγχου ςε αυτόν. Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ που ο Οικονομικόσ Φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, το απόςπαςμα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο υποβάλλεται για τον ι τουσ 
Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ι Ε.Ρ.Ε, για τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ 
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. 

(β) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί 
του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων (φορολογικι ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι 
τθν ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.  

 (γ) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και 
για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκαταςτθμζνοι ι εκτελοφν ζργα ςτθν Ελλάδα, 
πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα ι το ΓΕΜΘ για τθν 
περίπτωςθ τθσ εκκακάριςθσ, ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι  υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ και ότι δεν 
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ. Δεν προςκομίηεται από τα φυςικά πρόςωπα πιςτοποιθτικό περί μθ 
κζςθσ ςε εκκακάριςθ.  

(δ) πιςτοποιθτικό ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο.  

(ε) Για τθν απόδειξθ τθ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του Αναδόχου, αυτόσ κα πρζπει 
να υποβάλει κατάλογο, ςτον οποίο να αναφζρονται τουλάχιςτον δφο ςυμβάςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου των δζκα (10) τελευταίων ετϊν ι για όςο διάςτθμα λειτουργεί 
θ επιχείρθςθ, με μνεία για κάκε ςφμβαςθ:  
1. του παραλιπτθτθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό 
τομζα  

2. του χρόνοι εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ 

3.  δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ  
4. ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ τθσ εκτζλεςθσ 
Εάν ο αποδζκτθσ είναι δθμόςια αρχι (πχ δθμόςιο νοςοκομείο), με πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν 
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι και εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ (πχ ιδιωτικι 
κλινικι ι ιατρικό κζντρο), με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατόν με απλι 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα). 
 θμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων τα πιςτοποιθτικά πρζπει να 
προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣΑΙΩΘ 
1. Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου 
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:  
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ 
όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 και με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  
ι  
β) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που 
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και κθρυχκεί ζκπτωτοσ και κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν 
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  
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α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,  
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν 
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα 
αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,   
ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97,  
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ 
από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
4. Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
1 και 2, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω 
τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.  
5. Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ 
οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν 
προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32 του Ν 4412/16, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι 
περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν.   
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΠΡΟΦΤΓΕ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΑ 
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 
του Ν 4412/2016. 
Ειδικότερα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά 
τθσ προκιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ 
δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. Για τθν 
κατακφρωςθ κα λαµβάνεται υπόψθ και θ  προθγοφµενθ  τυχόν ςυµβατικι ςυµπεριφορά  του 
Αναδόχου. 
 Απαγορεφεται θ ςε οιονδιποτε τρίτο (φυςικό θ νοµικό πρόςωπο) ενεχυρίαςθ και  
  εκχϊρθςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και των απαιτιςεων που απορρζουν από  
  αυτιν  κακϊσ και θ  µε οποιοδιποτε τρόπο µεταβίβαςθ των υποχρεϊςεων του  
  Αναδόχου. 
  Γίνεται ειδικι µνεία ότι για κάκε περίπτωςθ που δεν κακορίηεται από τθν παροφςα  
   ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
     Ο Ανάδοχοσ ωσ προσ τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί κα  
     υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα των  Δικαςτθρίων των    Ακθνϊν. 
 
ΑΘΟ 20:ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τζςςερισ (4) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  . 
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 ....*το εν λόγω χρονικό διάςτθμα αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ι 
από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτό και λιγει είτε ςε διλθ θμερομθνία ι προκεςμία είτε, 
εφόςον υπάρχουν ενδιάμεςα επιμζρουσ παραδοτζα, με τθν υποβολι του τελευταίου 
παραδοτζου ςτον χρόνο που ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό+  
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο 

προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν 

χρθματικϊν ενταλμάτων. 

Θ πλθρωμι προσ τον Τεχνικό Σφμβουλο προβλζπεται να πραγματοποιθκεί τμθματικά, ςε τρείσ  

φάςεισ ωσ εξισ : 

α) Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Ρρομελζτθσ από τθν Δ.Τ.Υ. του Νοςοκομείου και τθν υποβολι 

αυτισ προσ ζγκριςθ από το Δ.Σ , κα καταβλθκεί ςτον Τεχνικό Σφμβουλο.  

    ( Τ.Σ ) ποςόν που αντιςτοιχεί ςτο 30% του ςυνολικοφ  ποςοφ τθσ αμοιβισ του. 

β) Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Οριςτικισ Μελζτθσ από τθν Τ.Υ. του Νοςοκομείου και τθν 

υποβολι αυτισ προσ ζγκριςθ ςτο Δ.Σ  του Νοςοκομείου ,καταβλθκεί ςτον Τ.Σ. ποςόν που 

αντιςτοιχεί ςτο 45% του ςυνολικοφ ποςοφ τθσ αμοιβισ του. 

             γ)    Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ  Μελζτθσ Εφαρμογισ και των  Τευχϊν   Δθμοπράτθςθσ  

                από τθν Τ.Υ. του Νοςοκομείου και τθν υποβολι αυτισ προσ ζγκριςθ  ςτο Δ.Σ  του  

                Νοςοκομείου.  κα καταβλθκεί ςτον Τ.Σ. υπόλοιπο ποςόν που αντιςτοιχεί ςτο 25% του 

ςυνολικοφ ποςοφ τθσ αμοιβισ. 

Οι πιο πάνω τμθματικζσ πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται μετά τθν βεβαίωςθ τθσ Τ.Υ. του 

Εργοδότθ, ςφμφωνα με τθν οποία ο Τεχνικόσ Σφμβουλοσ ολοκλιρωςε άρτια και 

εμπρόκεςμα τα κακικοντά του για το κάκε ςτάδιο τθσ μελζτθσ που ολοκλθρϊκθκε. Κάκε 

πλθρωμι κα γίνεται εντόσ 2 μθνϊν από τθν υποβολι του ςχετικοφ τιμολογίου. 

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. 

Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με 

τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων. 

Ο Οικονομικόσ Φορζασ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 

Στθν αμοιβι του Οικονομικοφ Φορζα, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ 

κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 

ςυμβατικοφ αντικείμενου. 

β)Τιμολόγιο του αναδόχου.  
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γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  

δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ ΕνθμερότθτασΡζραν των ανωτζρω 

δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μπορεί 

να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία.  

Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013) 
 
ΑΡΘΡΟ 22. ΕΓΓΤΘΕΙ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το αντίςτοιχο υπόδειγμα του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει 
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του ςυνολικοφ 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ του τμιματοσ που κα αναλάβει, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. Θ 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι (ποςοτικι και ποιοτικι) 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από 
τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. Επιςθμαίνεται ότι ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ προσ υπογραφι ςφμβαςθσ πρζπει να καλφπτει όλθ τθν χρονικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ορίηεται, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν προβλεπόμενων παρατάςεων 
επαυξθμζνοσ κατά ζνα (1) επιπλζον μινα.  
 
ΑΡΘΡΟ 23. ΤΜΒΑΘ 
Μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ανακοίνωςθσ κατακφρωςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, θ Υπθρεςία 
επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ. 
Θ Σφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ, το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάφκθκε 
ςτθ προκιρυξθ. Δεν χωρεί οποιαδιποτε διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 
επιςυνάφκθκε ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι 
ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου. 
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία του ζργου και τουλάχιςτον τα εξισ: 
Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ 
Β.   Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
Γ.   Το αντικείμενο τθσ ςφβαςθσ (περιγραφι, τόποσ και χρόνοσ παροχισ υπθρεςίασ) 
Δ.   Τθν τιμι 
Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  
ΣΤ. Τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Η.   Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ 
Θ.   Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ 
Θ.   Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν 
 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πλθρωμισ 
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ 
προςφορά, προκιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν. 
Σε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνιςουν προσ τοφτο και τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ μπορεί να τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου.  
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ΑΡΘΡΟ 24.Ραράταςθ μπορεί να δοκεί ςτον Ανάδοχο για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ,ζωσ ζνα μινα τθσ 
ςυμβατικισ διάρκειασ τθσ παροχισ τθσ εν λόγω υπθρεςίασ, και μετά από ςχετικι αίτθςθ του για 
λόγουσ ,που δεν ανάγονται ςτο πρόςωπο του. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
Οι ειδικότεροι όροι ςτουσ οποίουσ υπόκειται θ εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφβαςθσ περιλαμβάνεται 
ςτο ςχζδιο τθσ ςφβαςθσ το οποίο ζχει ωσ κατωτζρω, επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ.  
 
 

Θεωπήθηκε για ηην ακπίβεια 
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ 
 
 
Ημεπομηνία :  

 
 

Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ 
«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΟ 

ΑΘΘΝΩΝ-ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» 
Π. ΓΚΟΤΛΑΚΘ -ΜΘΣΑΚΘ 
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ΜΕΡΟ Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

                          

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παξνύζα Τερληθή Πεξηγξαθή – Πξνδηαγξαθέο αθνξά ζηελ παξνρή 

ςμβοςλεςηικών Τπηπεζιών ππνζηήξημεο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ 

γηα ηηο Μειέηεο Αλαθαίληζεο ηκήκαηνο ηνπ Υπνγείνπ ηνπ Παιαηνύ  Κηηξίνπ ζην νπνίν 

ζηεγάδνληαη ηα Ταθηηθά Δμσηεξηθά Ιαηξεία (Τ.Δ.Ι.) ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαζώο θαη 

Αμνληθόο θαη Μαγλεηηθόο Τνκνγξάθνο . 

Τν αληηθείκελν ηνπ ΄Δξγνπ πην ζπγθεθξηκέλα ζα πεξηιάβεη έλα Τκήκα ηνπ Υπνγείνπ ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο θηηξίνπ πνπ ζα ππνδείμεη ε Γ/λζε Τερληθήο Υπεξεζίαο  ζπλνιηθήο 

έθηαζεο κέρξη 1900,00 m2 θαη πξνϋπνινγηζκνύ θαηαζθεπήο ΄Δξγνπ πνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην πνζόλ ηνπ ελόο εθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξώ 

(1.500.000,00 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο  Φ.Π.Α. (κε Φ.Π.Α.  

1.860.000,00 € ). 

Η Μειέηε Αλαθαίληζεο ζα ζπκπεξηιάβεη ηηο αλαγθαίεο Οικοδομικέρ Καηαζκεςέρ, ηηο 

αλαγθαίεο επηδηνξζώζεηο ηνπ Φέπονηορ  Οπγανιζμού ζε όζα ζεκεία επξεζεί λα 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη ηελ αλαλέσζε – αλαθαίληζε – αληηθαηάζηαζε ηων Η/Μ 

Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ πην πάλσ Τκήκαηνο ηνπ Υπνγείνπ.( θπξίσο Κιηκαηηζκνύ θαη 

Υδξαπιηθώλ )  

Οη ππνρξεώζεηο ηνπ Τερληθνύ Σπκβνύινπ ζα ζπλίζηαληαη ζηελ παξνρή Σπκβνπιώλ, 

Τερληθώλ Σηνηρείσλ, Υπόδεημε κεζόδσλ θαη θαηαιιήισλ ιεπηνκεξεηώλ ζηελ Τερληθή 

Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, Σρεδίαζε- Τύπσζε  Καηόςεσλ ιόγσ έλλειψηρ 

εξιδικεςμένος Πποζωπικού και καηάλληλος Εξοπλιζμού, ζηελ ζπκκεηνρή ζε 

ζπζθέςεηο, ζπλαληήζεηο θαη απηνςίεο ζηνλ ρώξν ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηηο δηάθνξεο 

εγθξίλνπζεο  γλσκνδνηνύζεο,  αδεηνδνηνύζεο  Αξρέο, ζηελ κεηάδνζε  εμεηδηθεπκέλεο 

εκπεηξίαο ηνπ Τερληθνύ Σπκβνύινπ, ζ’ όηη αθνξά ηα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο Ννζειεπηηθώλ  Κηηξίσλ  ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία . 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Σ.. ζα ζπλδξάκεη κε ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο κεζόδνπο  πνπ 

αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ, ηελ Γηεύζπλζε Τερληθήο Υπεξεζίαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα 

εθπνλήζεη ηελ Μειέηε ζηα πην θάησ ζηάδηα: 

α) Σην Σηάδην ηεο Πξνκειέηεο (Αξρηηεθηνληθήο θαη Η/Μ) θαη  ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο 

ή ζεώξεζεο ηνπ Σηαδίνπ απηνύ από ηηο Αξκόδηεο Αξρέο ( αλ απαηηεζεί ). 

β) Σην ελνπνηεκέλν Σηάδην ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο – Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ή ζεώξεζεο ηνπ Σηαδίνπ απηνύ από ηηο Αξκόδηεο γηα ηελ 

έγθξηζε, γλσκνδόηεζε, αδεηνδόηεζε θιπ. Αξρέο.( όπνπ απαηηείηαη )  

γ) Σην Σηάδην ηεο ζύληαμεο ησλ Τεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ ΄Δξγνπ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο απηνύ από ηελ Γ.Τ.Υ. ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο.  
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 Τν Σηάδην απηό ζα ζπκπέζεη ρξνληθά κε ηελ εθπόλεζε ηνπ Σηαδίνπ ηεο Οξηζηηθήο 

Μειέηεο – Μειέηεο Δθαξκνγήο. 

2. ΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΑ  ΣΟΙΥΕΙΑ 

3.  

- Αξρηηεθηνληθή Κάηνςε Υθηζηάκελεο Καηάζηαζεο Υπνγείνπ 

4. ΠΡΟΟΝΣΑ  ΣΕΥΝΙΚΟΤ   ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
Ο Τερληθόο Σύκβνπινο ζα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην 

Μεηξών Μειεηεηώλ ηεο ΓΓΓΔ ζηελ θαηεγνξία ησλ Αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ (06), Δ’ ηάμε 

πηπρίνπ θαη Η/Μ κειεηώλ (09), Δ’ ηάμε  πηπρίνπ.  Ο Τερληθόο Σύκβνπινο  ζα πξέπεη  

      απνδεδεηγκέλα λα δηαζέηεη εκπεηξία αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ εμήο εκπεηξία αλά θαηεγνξία: 

α) Για ηην καηηγοπία (06) 
- Να έρεη εθπνλήζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ δύν Αξρηηεθηνληθέο κειέηεο 

Κηηξίσλ Υγείαο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ ηνπιάρηζηνλ  1.500 m2 ην θαζέλα.  
- Να έρεη εθπνλήζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κία ηνπιάρηζηνλ ζύκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηώλ Δπίβιεςεο (ή ζύκβαζε παξνρήο Υπεξεζηώλ σο Σύκβνπινο 
Δπίβιεςεο) Γεκνζίνπ θηηξίνπ (ηνπ επξύηεξνπ Γεκνζίνπ Τνκέα), εκβαδνύ 
ηνπιάρηζηνλ 

    1.500,00 m2 

 
β) Για ηην καηηγοπία (09) 

- Να έρεη εθπνλήζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ δύν κειέηεο Η/Μ  
Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίσλ, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ ηνπιάρηζηνλ 1.500 m2 ην θαζέλα. Η 
κηα ηνπιάρηζηνλ εμ΄ απηώλ, ζα πξέπεη λα αθνξά Μειέηε  Κηηξίνπ Υγείαο. 

 
- Να έρεη εθπνλήζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κία ηνπιάρηζηνλ ζύκβαζε παξνρήο 

ππεξεζηώλ Δπίβιεςεο (ή ζύκβαζε παξνρήο Υπεξεζηώλ σο Σύκβνπινο 
Δπίβιεςεο) Γεκνζίνπ θηηξίνπ ( ηνπ επξύηεξνπ Γεκνζίνπ Τνκέα), εκβαδνύ 
ηνπιάρηζηνλ  

     1.500,00 m2 
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ΜΕΡΟ Δ: ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Η βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ 

Φαθέινπ ζε ζρέζε κε ηα αθόινπζα επί κέξνπο θξηηήξηα. 

Α/Α Κριτιρια Αξιολόγθςθσ υντελεςτισ Βαρφτθτασ 
υντελεςτισ 

Βαρφτθτασ 

A. Εμπειρία Υποψθφίου Αναδόχου για το  Ζργο 50% 

Β. 
Μεκοδολογία  υλοποίθςθσ  Ζργου      ( ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο άρκρο 4.2  τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  )  
15% 

Γ. Στελζχωςθ Ομάδασ   Ζργου( Σφνκεςθ Γραφείου –  Μθχανικοί  ) 15% 

Δ. Χρονοδιάγραμμα   Υλοποίθςθσ   Ζργου 20% 

 ΤΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο όινη νη απαξάβαηνη όξνη (όιεο νη απαηηνύκελεο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο).   

Γηα θάζε ππνςήθην, ε ζπλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ( ΒΣΠ ) εμάγεηαη σο 

άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο γηλνκέλσλ ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ επί ηνλ αληίζηνηρν 

ζπληειεζηή  βαξύηεηαο.  Σηε ζπλέρεηα, γηα θάζε ππνςήθην ππνινγίδεηαη ε Αλεγκέλε 

Βαζκνινγία Τερληθήο  Πξνζθνξάο  ( Α.Β.Σ.Π ) από ηνλ ηύπν : 

Α.Β.Σ.Π = Β.Σ.Π / Β.Σ.Πmax 

όπνπ: 

Α.Β.Σ.Π:  Αλεγκέλε  Βαζκνινγία  Σερληθήο  Πξνζθνξάο  ηνπ ππνςεθίνπ 

Β.Σ.Π: Βαζκνινγία Σερληθήο  Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

Β.Σ.Πmax:  Η κεγαιύηεξε από ηηο Βαζκνινγίεο Σερληθήο Πξνζθνξάο  όισλ ησλ  

ππνςεθίσλ. 

 Αξιολόγηζη ηηρ  Οικονομικήρ  Πποζθοπάρ –  Σελικό  Αποηέλεζμα: 

 

Γηα θάζε ππνςήθην ππνινγίδεηαη ε αλεγκέλε  βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο από  

ηνλ ηύπν: 

ΑΒΟ = ΟΠ min / ΟΠ 

όπνπ: 

Α.Β.Ο:  Αλεγκέλε  Βαζκνινγία  Οηθνλνκηθήο   πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

ΟΠ:   Οηθνλνκηθή  Πξνζθνξά ηνπ  ππνςεθίνπ  ( ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ΦΠΑ ) 

ΟΠ min: Η κηθξόηεξε από ηηο Οηθνλνκηθέο  Πξνζθνξέο όισλ ησλ ππνςεθίσλ 
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 Ολοκλήπωζη  ηηρ  Αξιολόγηζηρ   

Ωο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ιακβάλεη ηε κεγαιύηεξε πλνιηθή  Βαζκνινγία 

πνπ ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν: 

Β = 0.70 x Α.Β.Σ.Π + 0.30 x ΑΒΟ 

όπνπ: 

.Β:  Η Σπλνιηθή  Βαζκνινγία θάζε ππνςεθίνπ 

Α.Β.Σ.Π : Αλεγκέλε  Βαζκνινγία  Σερληθήο  Πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ 

Α.Β.Ο  :  Αλεγκέλε  Βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο  Πξνζθνξάο ηνπ Υπνςεθίνπ 

 

Η αμηνιόγεζε ησλ Πξνζθνξώλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα αλσηέξσ 

θξηηήξηα. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε ή 

κε ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο αποππίπηονηαι ωρ απαπάδεκηερ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I. - ΧΕΔΙΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
 
Ονομαςία 
Τράπεηασ:______________________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________ 
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________ 
 
Ρροσ 
 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ 
 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ 
…………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……] ι 
[ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ], 
 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο «…………….» και 
ςυγκεκριμζνα για τθν παροχι υπθρεςιϊν ……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθν 
αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 
 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ 
ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. 
 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ II. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

τοιχεία του προςφζροντα 

 
 
 
 
 

Σίτλοσ ζργου Προςφερόμενθ 
τιμι ςε € χωρίσ 
Φ.Π.Α. για το 

ςφνολο 

ΦΠΑ Προςφερόμενθ τιμι ςε 
€ με Φ.Π.Α. για το 

ςφνολο 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Ημερομηνία:  

Υπογραθή/ζθραγίδα προζθέρονηος 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ III: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ               Αναρτθτζα ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ..,  
1θ ΤΠΕ ΑΣΣΙΚΘ      
«Γ.Ν.Α  Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ-     
ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ- 
ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΘ» Ν.Π.Δ.Δ     
ΔΙΕΤΘΤΝΘ     : ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ      
ΣΜΘΜΑ : ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ     
ΓΡΑΦΕΙΟ      : ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      

 
 
 

 
 

ΤΜΒΑΗ ππ’ αξηζκ. ……. 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ.Ν.Α. «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΣΡΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» 
 
 

ΚΑΙ 
 
 

ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «………» 
 

Μέζα από ηελ Γηαδηθαζία ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύκε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο ηηκήο 

πνηόηεηαο. 
 

ηεο (εκεξνκελία) 
 
 

Αζήλα, (Ηκεξνκελία) 
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Στθν Ακινα ςιμερα τθν .........…………….. του ζτουσ …………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
Αφενόσ 
Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Ρολυκλινικι» που εδρεφει ςτθν Ακινα, ςτθν 
Οδό Υψθλάντου 45-47, ΤΚ 106 76 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 
τον κ. ……………………….. …………………..………, και το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 
και αφετζρου 
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν Ακινα …………………….. *, ζχει αρικμό 
φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθ ΔΟΥ............ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κο 
…………………….., …………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το …………………………………… και θ οποία 
ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ», 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ : 
1) Τθν υπ. αρικ. ……….. από …………. προκιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
……………….». 
2) Τθν από …………….. και με αρικ. Ρρωτ. .........../……/…………… προςφορά του αναδόχου, που 
υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ προκιρυξθσ. 
3) Τθν υπ. αρικ. ................... απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ προκιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο 
4) Τθν με αρ. …/2017  Απόφαςθ δζςμευςθσ (ΑΔΑ:……………………….) 
 
υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 
Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο Ανάδοχοσ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 
πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, 
email κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
με αυτόν και αυτόσ με υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 
Διοικθτικι εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον Ανάδοχο ςχετικά με 
τθν υλοποίθςθ του ζργου. 
Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 
Τπθρεςία: θ παροχι των υπθρεςιϊν, όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 
Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 
Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ (ΕΠΠ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από 
το Νοςοκομείο, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Ανακζτουςα αρχι: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελιςμόσ – Οφκαλμιατρείο Ακθνϊν – Πολυκλινικι»    
Προκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 
Προςφορά: θ από …………………….. προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
φμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
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υμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, κακϊσ 
και όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ: 
α) τθ Σφμβαςθ, β) τθ Ρροκιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 
υμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΘ 
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ 
που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν παροχι των υπθρεςιϊν «.……………………..». Οι 
υπθρεςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τθν προςφορά του Αναδόχου, ςε ςυνδυαςμό με 
τουσ όρουσ τθσ από …………………….. προκιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ. .. ................. απόφαςθ 
κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
Συγκεκριμζνα ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παράςχει τισ ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 
 
ΆΡΘΡΟ 3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΑ  - ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 
Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθ ορίηεται ______________ (ςε διλθ θμερομθνία ι προκεςμία 
και αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ).  Τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ των υπθρεςιϊν ζχουν ωσ 
εξισ:Θμερομθνία: __________ παραδοτζο: _______________.  
 Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που 
διοικεί τθ ςφμβαςθ, θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μζχρι το 50% 
αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ 
τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του 
αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα 
παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και θ διοίκθςθ αυτισ 
διενεργείται από τθν κακ’ φλθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι άλλωσ από τθν 
υπθρεςία θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται 
ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων του άρκρου 132 Ν 4412/2016.  
(Αν απαιτείται για ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν που θ εκτζλεςι τουσ απαιτεί ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ ςε θμεριςια βάςθ ορίηεται ότι: «… Θ παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνεται 
από υπάλλθλο τθσ Ανακζτουςασ αρχισ που ορίηεται ωσ Επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι... (Με τθν 
ίδια απόφαςθ, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ πολφπλοκων ςυμβάςεων, δφνανται να ορίηονται και άλλοι 
υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ και ο Επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ Συντονιςτισ) 
(δυνθτικά)Ο Ανάδοχοσ τθρεί θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, 
ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ . Το 
θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ 
παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο φυλάςςεται ςτον χϊρο 
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα 
τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του θμερολογίου αποτελοφν ςτοιχείο για τθν 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.  
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ΆΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ  
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:  
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,  
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ 
ςφμβαςθσ ζχει πλιρωσ εκτελεςτεί.  
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να τον κθρφξει 
ζκπτωτο.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΘ ΤΜΒΑΘ  
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να 
παραςτεί και ο ανάδοχοσ.  
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ. 
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθτου αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα 
πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω 
απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι 
απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκείαυτοδίκαια 
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από 
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τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.  
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολι και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  
Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 
ΆΡΘΡΟ 7: ΑΠΟΡΡΙΨΘ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ  
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθτου αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικζσ 
ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.  
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8.  ΑΜΟΙΒΘ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Αναδόχου ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΡΑ ……….% ……………………. ευρϊ 
και …………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν 
(……………..,…€).  
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά από ςυνολικι 
ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται 
όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του 
ζργου, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ομοίωσ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ 
αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τα ζγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από 
κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων. 
Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 
Στθν αμοιβι του Αναδόχου, χωρίσ ΦΡΑ, περιλαμβάνονται οι  υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ. 
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του 
ςυμβατικοφ αντικείμενου. 
β)Τιμολόγιο του αναδόχου.  
γ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».  
δ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ ΕνθμερότθτασΡζραν των ανωτζρω 
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δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μπορεί να 
ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 
4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 
 
Σε περίπτωςθ τμθματικισ παράδοςθσ μπορεί να μπει ο όροσ ωσ εξισ: 
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει τμθματικά ςφμφωνα με τθν παραλαβι του κάκε παραδοτζου 
ςφμφωνα με το πλάνο τμθματικϊν παραδόςεων που ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ  και 
μετμθματικι εξόφλθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ που αναλογεί ςτο εκάςτοτε παραδοκζν τμιμα μετά 
τθν οριςτικι παραλαβι του τμιματοσ αυτοφ. 
 
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ. 
 
(Σε περίπτωςθ που επικυμείτε μπορεί να γίνει χριςθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 53 ςχετικά με τθ 
δυνατότθτα να περιλθφκεί όροσ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ όπου κα πρζπει να κακορίηονται ρθτά 
οι προχποκζςεισ και ο τρόποσ αναπροςαρμογισ αυτισ, αλλιϊσ μζνει θ ανωτζρω παράγραφοσ ωσ 
ζχει). 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
…………………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………….. ΤΑΡΕΗΑΣ, ποςοφ …………………….. ευρϊ 
(………………. €) (5% τθσ ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του Αναδόχου, χωρίσ τον φόρο 
προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ μζχρι ……………………………, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο 
υπόδειγμα τθσ Ρροκιρυξθσ. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Ν. 4281/2014 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ 
παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ προκιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από 
τθν ειδοποίθςθ αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 
ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
2. Ο Ανάδοχοσ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (τακτικζσ και ζκτακτεσ), 
παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
3. Ο Ανάδοχοσ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  
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4. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει το αντικείμενο 
τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ 
προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα  με τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 
5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι 
απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία 
εκτελείται από άτομα, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με 
τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ 
υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
2. Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ 
3. Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και 
ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΘΡΤΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ω ΕΚΠΣΩΣΟΤ  
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 
κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου και με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ των λόγων 
τθσ παρ. 3 του άρκρου 203 του Ν 4412/2016:  
αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ 
τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και 
ββ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των παρατάςεων. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ 
παροχισ υπθρεςιϊν, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των 
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. 
Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και 
πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι 
όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε 
αυτιν.  
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ:  
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ.  
β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 
λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον Αναδόχου μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ 
του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από 
τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερθμερίασ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 
που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 
(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ τριάντα (30) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό 
αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται 
αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΑΝΑΣΟΛΘ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λφςει τθ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά 
από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ πζραν 
τθσ αμοιβισ για το μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που ζχει εκτελζςει μζχρι του χρόνου τθσ καταγγελίασ, δεν 
δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των παραγγελιϊν προϊόντων που 
αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ καταγγελίασ και εφόςον αυτά τελικϊσ παραλθφκοφν. 
Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου που αναφζρεται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ι κζςθσ 
τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από 
τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ του 
Δθμοςίου και θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα. 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 132 και 201 (γνωμοδότθςθ αρμοδίου 
οργάνου)του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡO 14  - ΕΚΧΩΡΘΘ – ΜΕΣΑΒΙΒΑΘ ΤΜΒΑΘ 
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ εξαίρεςθ 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςε τράπεηα τθσ 
επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 4270/2014. 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  
α) Οι υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ, το 
αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο 
από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν περαίωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν προκιρυξθ.   
β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν.  
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ.  
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2014, θ από …………………….. προκιρυξθ του 
ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι 
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ 
ακόλουκθ: 
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α) Θ παροφςα ςφμβαςθ 
β) Οι ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ  
γ) Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
δ) Θ προςφορά του Αναδόχου 
 
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των 
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 
 
Αντίκλθτοσ του Αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο κ.………………………., κάτοικοσ 
………………., ΤΚ …………….. τθλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. email…………………  
 
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο 
μζςο ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα.  
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο Ανάδοχοσ του ζργου και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί, με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 
προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια 
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του αναδόχου κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203 (κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 218 (ποινικζσ ριτρεσ για ςυμβάςεισ παροχισ 
υπθρεςιϊν) και 220 (απόρριψθ παραδοτζου -αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα 
εκδοκεί δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 
 
Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία πρωτότυπα. Δφο ζλαβε θ 
Ανακζτουςα Αρχι και ζνα ο Ανάδοχοσ 
 

 
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΘ 

 
 

Για το Νοςοκομείο     Για τθν εταιρεία 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IV ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ 
ΘΜΕΙΩΘ: 
Σο παρόν ΣΕΤΔ υπογράφεται και από τα μζλθ του Δ.. ι το νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ 
νομικοφ προςϊπου ι ενϊςεωσ. 

 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΕΙΑΟ ΑΘΘΝΩΝ – ΡΟΛΥΚΛΙΝΙΚΘ» -Ν.Ρ.Δ.Δ. 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99221993 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΥΨΘΛΑΝΤΟΥ 45-47, ΑΘΘΝΑ, Τ.Κ. 10676  

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΝ.ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ] 

- Τθλζφωνο: *2132041642] 

- Θλ. ταχυδρομείο: promithies@evaggelismos-hosp.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

http://www.evaggelismos-hosp.gr/ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [ΑΝΑΘΕΣΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΕ ΣΚΟΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΤΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ ΣΤΘΝ 

ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΣΟΤ ΤΠΟΓΕΙΟΤ ΣΟΤ 

ΠΑΛΑΙΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΣΑΘΜΘ1) ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕΓΑΗΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΙΑΣΡΕΙΑ (Σ.Ε.Ι) ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ» 

] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΕΣ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 

[175/2018] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ 

ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20:ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
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περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

 

α) *……+ 
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β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΑΦΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι 
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επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε 

άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxi
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν : 
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α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxxxiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 

προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και 

θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

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

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

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

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

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

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

“διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 

ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ 

Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). 

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

Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ 

κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 

και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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xii

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

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει 

επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω 

απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 

309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και 

άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και 

άλλεσ διατάξεισ.". 

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

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 

του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

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

οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ 

δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 

καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω 

ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ 
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παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ 

διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxx
 Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 




