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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3

Ης
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Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την προµήθειας προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή: η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας).
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Η προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
Τα ζητούµενα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες (για κάλυψη ετήσιων αναγκών) αναγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού, ανέρχεται στο ποσό των #35.023,11 ευρώ# χωρίς το Φ.Π.Α.
ή #43.428,66 ευρώ# µε το Φ.Π.Α.
Η δαπάνη του διαγωνισµού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ∆ΥΠΕ οικονοµικού
έτους 2019 και 2020, στον ΚΑΕ 1381.01.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη
και τα παραρτήµατα αυτής (γενικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές, σχέδιο σύµβασης κ.λ.π.).
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της
τιµής.
Ανάδοχος: Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση από την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας την προµήθεια των ειδών προβλέπονται από την παρούσα.
Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο, το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα
του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 21.11.2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.30µµ στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, όπου θα παραλαµβάνονται και θα αποδίδονται στο Τµήµα Προµηθειών.
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 22.11.2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. και
τόπος το Γραφείο Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος).

Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1

Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

1.2

Του Ν.4486/2017 (115/Α΄/2017)«Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

1.3

Του Ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης
Σελίδα 3 από 57

19PROC005825011 2019-11-08
σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατών − µελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται
για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.
1.4

Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

1.5

Του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-04-2014) «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».

1.6

Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

1.7

Του Ν.4238/2014 (38/Α΄/2014) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

1.8

Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».

1.9

Του άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».

1.10 Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…».
1.11 Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις».
1.12 Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄134/18-6-2007).
1.13 Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
1.14 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις.
1.15 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
1.16 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
1.17 Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα»
1.18 Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
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1.19 Το Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία».
1.20 Την µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
1.21 Την µε αριθµ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής µε θέµα «Έγκριση του "Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).
1.22 Υπ.αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17.03.2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών
υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007).
1.23 Και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού
και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται επίσης και από το σύνολο των κάτωθι αποφάσεων:
2.1. Υπ.αριθ. 1086η/17.09.2019 (Α∆Α: ΩΥΘ0ΟΡΕΠ-2ΦΣ) Απόφαση ∆ιοικητή, µε την οποία εγκρίθηκε
το τελικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
2.2. Υπ.αριθµ. 1093η/17.09.2019 (Α∆Α: ΩΓΒΦΟΡΕΠ-0ΓΓ) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. µε
την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα προµήθειας προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της
Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ. 1234/22-10-2019 (Α∆Α: 966ΡΟΡΕΠ-8ΑΠ)
Απόφαση ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
2.1. Αριθµ. πρωτ. 39158η/18-09-2019(Α∆Α 6ΧΜ0ΟΡΕΠ-2ΥΗ)Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και
αριθµ, πρωτ. 45878/30-10-2019 (Α∆Α: ΨΠ79ΟΡΕΠ-∆8Π) Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης (µερική ανάκληση), συνολικού ποσού #43.428,66 € # συµπ/µένου του ΦΠΑ για την προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς
και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, σε βάρος των πιστώσεων του
ΚΑΕ 1381.01.

2.2. Υπ.αριθµ. 1367/07-11-2019 (Α∆Α: ΨΖΡΤΟΡΕΠ-ΞΕΚ) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. µε την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισµού και το τεύχος ∆ιακήρυξης 28/2019 (µε τις
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συνηµµένες σε αυτό τεχνικές προδιαγραφές) για την προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας
της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης #43.428,66 € # συµπ/µένου του
ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή) σε πίστωση του Προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ, οικονοµικού έτους 2019 και 2020 ΚΑΕ 1381.01.

1. Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού - ∆ιευκρινίσεις επί όρων διακήρυξης
Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή:
Α) από την ιστοσελίδα της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας http://www.3ype.gr, στην διαδροµή : Home

Προ-

µήθειες –Συµβάσεις και την οποία θα πρέπει να παρακολουθούν οι υποψήφιοι, ώστε να καθίστανται εγκαίρως
ενήµεροι για τυχόν πληροφορίες ή ∆ιευκρινίσεις.
Β) από την ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ στη διεύθυνση URL: http://www.promitheus.gov.gr
Περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και θα αποσταλεί για ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων των παρακάτω φορέων:
•

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

•

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

•

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

•

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδροµική διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2313 320537, email: prom@3ype.gr, τις εργάσιµες µέρες
και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Αρµόδιος υπάλληλος: ∆ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
∆ιευκρινίσεις επί των όρων της παρούσας ∆ιακήρυξης, µπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι ενδιαφερόµενοι
από την Αναθέτουσα αρχή, µέχρι και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της προκήρυξης http://www.3ype.gr, (στην διαδροµή Home

Προµήθειες -Συµβάσεις) το αργότερο

τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
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2. ∆ικαίωµα συµµετοχής
2.1.∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε α) κράτοςµέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω
Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2.2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η
διακηρυσσόµενη µε την παρούσα προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
2.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

3. Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης
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Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις της 3.1 η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη
απόφαση.
3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α)όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους.
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β) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3)πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την περίπτωση α) της
παρούσας παραγράφου, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά
µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1, 3.2.
β) µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα
µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή
σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
3.3.Εάν οικονοµικός φορέας που έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016 (ΤΕΥ∆, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “∆ηλώσεις σχετικά µε παραβίαση των υποχρεώσεων στους τοµείς
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου”).
3.4.Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύµβασης.

4. Κριτήρια επιλογής
4.1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των υπό ανάθεση υΣελίδα 9 από 57
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πηρεσιών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
4.2 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι
οικονοµικοί φορείς θα πρέπει:
•

Να αναφέρουν τουλάχιστον µία (01) σύµβαση ανάλογων προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη
διάρκεια των τελευταίων τριών (03) ετών στον ιδιωτικό είτε στον δηµόσιο τοµέα. (Ελάχιστο επίπεδο
τεχνικής ή/και επαγγελµατικής επάρκειας για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν συνάψει και εκτελέσει τουλάχιστον
µία (01) παρόµοια σύµβαση κατά την τελευταία τριετία).

5. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
5.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 3.3 και 3.4 της
παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 79Α παρ.3 του Ν.4412 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
Το ΤΕΥ∆ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στο Παράρτηµα ∆΄ της παρούσας διακήρυξης οριοθετούνται τα υποχρεωτικά σηµεία του ΤΕΥ∆ που απαιτείται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς.
Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
5.2. Αποδεικτικά µέσα
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, υποβάλλει σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
τα έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:
(α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3.1.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο.
Ειδικότερα προσκοµίζονται ποινικά µητρώα που αφορούν:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα του εδαφίου (η).
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές (πχ ∆ΟΥ) του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας
και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι φορολογικά ενήµερος.
(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές (πχ από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς) του
οικείου κράτους - µέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήµερος για
κάθε περίπτωση για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης.
(δ) Επιπλέον Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, τόσο για τα µέλη του όσο και για το απασχολούµενο στον οικονοµικό φορέα προσωπικό.
(ε) Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να προκύπτουν οι τυχόν πράξεις επιβολής προστίµου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.

Σελίδα 11 από 57

19PROC005825011 2019-11-08
(στ) Πιστοποιητικό από όπου να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένοι (όσον αφορά την καταλληλότητα
για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας) στα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται
στο κράτος - µέλος εγκατάστασής τους (πχ Επαγγελµατικό Επιµελητήριο στην Ελλάδα), όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό και µε το οποίο να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελµά τους.
Επίσης, όπου δεν προβλέπεται η ως άνω εγγραφή, τούτο δύναται να αποδεικνύεται µε οποιοδήποτε άλλο
πρόσφορο µέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρµόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νοµικού προσώπου, βεβαίωση αρµόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός
αριθµός δραστηριοτήτων), συµπεριλαµβανοµένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συµβολαιογράφου, στην οποία
αναφέρεται το ειδικό επάγγελµά τους].
(ζ) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή
σχετική εκτύπωση από το µητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
(η) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:
1. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι κυριότερες συµβάσεις των τριών (03) τελευταίων
χρόνων, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα,
και της ηµεροµηνίας παράδοσης.
Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, οι παραδόσεις αποδεικνύονται ως εξής:
•

εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή (π.χ. δηµόσιο νοσοκοµείο), µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί
ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή (πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών) και

•

εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (π.χ. ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη
δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου της προµήθειας.

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούµενο από την διακήρυξη προϊόν/ υπηρεσία για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τον
κατάλογο συµβάσεων που έχει πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα αυτό.
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος:
Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων
α/α

ΠΕΛΑΤΗΣ (∆ΗΜΟ-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕ-

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ &

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΙΟΣ Η' Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ

ΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΛΗΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗ-

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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(θ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνει ότι: α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:


τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (δ), (ε) και (στ) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις
(3) µήνες πριν από την υποβολή τους,



τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις
(3) µήνες πριν από την υποβολή τους,



τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης (ζ) και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την υποβολή τους,



οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους και



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου
της υπογραφής τους.

Τονίζεται ότι το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσηµες
µεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συµβολαιογράφους, πιστοποιηµένους από τους αντίστοιχους επαγγελµατικούς τους φορείς.
Τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014
(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραγράφου 5, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

6. Υποβολή φακέλου προσφοράς - Περιεχόµενο Προσφορών
6.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών - Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισµένο φάκελο µε την
προσφορά τους στο Τµήµα Προµηθειών της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623,
Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος.
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Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι προσφορές, µε ποινή
απόρριψης, υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες
της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας
της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 3ηΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, Τµήµα Προµηθειών,
(Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος)
∆ιακήρυξη: 28/2019
Ηµ/νία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: Πέµπτη, 21.11.2019 ,
ώρα 14 : 30 µ.µ.
Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής-Αποσφράγισης: Παρασκευή, 22.11.2019 ,
ώρα 10 :00 π.µ.

Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, ο αριθµός
τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
(Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται µε ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου.
Η καταληκτική προθεσµία κατάθεσης των προσφορών είναι η 21.11.2019 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.30
µ.µ.
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν και να αξιολογηθούν.
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστηµένη. Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής. Προσοχή - η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (A'
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188). Τα ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισµένο κυρίως φάκελο, δύο (2) επί µέρους ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας, και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους, και έχουν ως εξής:
α) Φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 6.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
β) Φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Επισηµαίνεται ότι όλα τα έγγραφα των παραπάνω φακέλων θα πρέπει να κατατεθούν απαραίτητα σε δύο αντίγραφα εντός του κάθε φακέλου, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (απλή φωτοτυπία). Να τονίζεται ευκρινώς το αντίγραφο και το πρωτότυπο.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα,
η δε αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών.
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (.pdf), ΕΝΩ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
και ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ EXCEL. ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΙΣΚΟ (CD).

Οι προσφέροντες µε τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

6.2. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Ο φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνει, επί ποινή
αποκλεισµού, τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά:
Α) Το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ∆΄, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση (µε τις συνέπειες του
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ν. 1599/1986) των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες
αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο έκαστος οικονοµικός φορέας α) δεν βρίσκεται
σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του
άρθρου 75 του Ν.4412/2016, όπως αυτά έχουν αναλυτικά καθοριστεί στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Το ΤΕΥ∆ διατίθεται µέσω της ιστοσελίδας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας σε µορφή αρχείου.doc (επεξεργάσιµη
µορφή), για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή.
Το ΤΕΥ∆ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης και παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.
Στο επισυναπτόµενο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος Ε΄ παρατίθενται µόνο τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση Τµήµατα.
Η ηµεροµηνία του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), πρέπει να είναι εντός των τελευταίων δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών (δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα υπογεγραµµένο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα
ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Επισηµαίνεται ότι :
•

Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥ∆.

•

Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή Ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – µέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται.

•

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
εργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης
τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥ∆ από τον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα καθώς και η συµπλήρωση
του πεδίου του ΤΕΥ∆ σχετικά µε το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής αξίας
της σύµβασης .

Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν
τις προϋποθέσεις συµµετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, όταν αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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Β) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο
τους.

Γ) Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Α΄ της ∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.
Πιο συγκεκριµένα, η τεχνική προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε επί ποινή απόρριψης να περιλαµβάνει:
1.

Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα για κάθε προσφερόµενο είδος, σε πλήρη ανταπόκριση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση.

2.

Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί
πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών.

3.

Για τα είδη, όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α΄, Άδεια
από το Γ.Χ.Κ. ή και ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ Ε.Ε. 1907/2006, ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. 1272/2008
CLP.

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη θα πρέπει να συµπεριληφθεί στο φάκελό του υποψηφίου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια επιτροπή προς διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν δείγµατα των προσφερόµενων ειδών, όπως ορίζει το άρθρο 214 του Ν.
4412/2016, τα οποία τίθενται υπόψη των µελών της επιτροπής.
Τα δείγµατα θα αποστέλλονται µέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο µε την ένδειξη ∆ΕΙΓΜΑΤΑ, επί του οποίου θα
αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισµού. Αν η φύση ή η αξία του είδους δεν το επιτρέπει, σε αυτή
την περίπτωση ο προσφέρων θα καταθέτει prospectus και εφόσον ζητηθεί εκ νέου από την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει το είδος.
Σε κάθε δείγµα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής:
1) Το όνοµα του προµηθευτή
2) O κωδ. αριθ. του είδους σύµφωνα µε την συνηµµένη κατάσταση της διακήρυξης.
∆είγµατα που δεν είναι χαρακτηρισµένα κατά τρόπο εµφανή σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν γίνονται δεκτά.
Εφόσον τα δείγµατα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο
εγγράφως επί του δείγµατος στην ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
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Η επιστροφή των δειγµάτων θα γίνει ως εξής:
α) Στους οικονοµικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προµήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων και µετά από σχετικό αίτηµά τους.
β) Στους προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, µερικώς ή
ολικώς, κατά την διαδικασία των ελέγχων, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την επιστροφή τους από την
επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, µε µέριµνα και ευθύνη τούτων και
µετά από σχετικό αίτηµά τους.
Η αξία των δειγµάτων που λαµβάνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, βαρύνει τους προµηθευτές και δεν καταβάλλεται.

6.3.Περιεχόµενα Φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς (περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β), συµπληρωµένο (η τιµή σε ευρώ), υπογεγραµµένο
και σφραγισµένο από τον νόµιµο/-ους εκπρόσωπο/-ους του προσφέροντος. Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόµιµο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται χρησιµοποιώντας αποκλειστικά το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς
του εν λόγω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ υποχρεωτικά συµπληρωµένο, στο σύνολο των πεδίων του.
Όλες οι τιµές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόµενες τιµές του
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια του ζητουµένου συστήµατος στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης και για το ζητούµενο διάστηµα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται.
Οι υποψήφιοι προµηθευτές µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη της
διακήρυξης αλλά για το σύνολο των ζητούµενων ποσοτήτων για κάθε είδος που προσφέρουν.
Οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισµού, γίνεται σύγκριση των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε
αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Ν. 3846/2010 την δηµιουργίας βάσης δεδοµένων παρατηρητηρίου τιµών για τον έλεγχο των τιµών όλων των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 3580/2007
µε βάση τις τιµές των χωρών της Ε.Ε.
Επισηµαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που:
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα
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β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή προσφοράς, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016
γ) της οποίας η τιµή ανά προσφερόµενο είδος υπερβαίνει την ενδεικτική τιµή µονάδας, όπως αυτή δίνεται
ανά είδος στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος Α΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης.
δ) που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής
ε) θα αφορά µέρος των ζητούµενων ποσοτήτων ανά προσφερόµενο είδος
Επισηµαίνεται ακόµη ότι οποιαδήποτε µεταβολή στην ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύµβαση αφενός είναι δεσµευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρµόσει τις τυχόν αλλαγές
άµεσα αφετέρου δεν δύναται σε καµία περίπτωση η µεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη
οικονοµική επιβάρυνση για την Αρχή.

6.4. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 (ενενήντα) ηµερών,
προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη,
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονοµικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
6.5. Λοιποί όροι
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
Η διαπίστωση της συµφωνίας της προσφοράς µε τους απαράβατους όρους, όπως αυτοί ορίζονται από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται µε αιτιολογηµένη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας
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του διαγωνισµού, την οποία επικυρώνει µε απόφασή της η ∆ιοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής.
Επισηµαίνεται ότι:
Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του,
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» σύµφωνα µε το άρθρο
21 του Ν. 4412/2016. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. Εφόσον ένας
οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα
των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου
πρώτου του Π∆ 28/2015 (Α'34).
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016κατά
της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω
όρους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί των νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και του περιεχοµένου
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας
Αρχής, (σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Για τη σύγκριση των οικονοµικών προσφορών, την ανάδειξη του προµηθευτή και τη σύναψη της σύµβασης
(εφόσον πληρούνται οι όροι των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς της παρούσας)
λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο, η χαµηλότερη τιµή.
Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή αυτές θεωρούνται ισότιµες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία
αυτών των οικονοµικών φορέων.

7. Αποσφράγιση- Αξιολόγηση Προσφορών ∆ιαγωνισµού
7.1 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στις 22.11.2019 ηµέρα Παρασκευή, στο κτίριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, Θεσσαλονίκη).
Η Επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικα-
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σία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάµενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
7.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:
(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής- τεχνικής
προσφοράς, µονογράφονται δε από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση.
(β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύµφωνες µε τους όρους
των εγγράφων της σύµβασης.
(γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι
φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
7.3Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής- τεχνικής προσφοράς και των φακέλων
των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και
την ανάθεση της σύµβασης. Η Επιτροπή του διαγωνισµού, στην ίδια ή σε µεταγενέστερη συνεδρίασή της,
αφού προβεί στην καταχώριση, έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και οικονοµικών προσφορών, συντάσσει τα σχετικά πρακτικά και εισηγείται για την αποδοχή ή την
απόρριψη των προσφορών και για την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
7.4 Τα ως άνω βήµατα (α), (β) και (γ) µπορούν να καταγραφούν και σε ένα πρακτικό. Τα πρακτικά (ή το
πρακτικό) µε τα αποτελέσµατα των τριών ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε µια απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής σε όλους τους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 8 της παρούσας.

8. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2της παρούσας.
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Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται από τον διαγωνιζόµενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει,
εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Τ.Ε.Υ.∆. είναι ψευδή ή ανακριβή, ή προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως αλλά δεν αποδεικνύεται η µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η ∆ιοίκηση
της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας).
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την
αρµόδια επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.4412/2016.

9. Κατακύρωση- Σύναψη Σύµβασης- Χρόνος ισχύος- Τροποποίηση
9.1. Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της
µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, ο οποίος δεν έχει αποκλεισθεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του
Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 10 της παρούσας).
Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

9.2. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε
(15) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής
εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας.

Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Σε αυτή ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και την εκτέλεση της προµήθειας, καθώς και τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάση τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται (σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του

άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Α΄147)).
Υπόδειγµα Σύµβασης µε τα βασικά της στοιχεία επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν
αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής.
9.3. Χρόνος ισχύος της σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται για ένα (01) έτος, από την επόµενη της ηµεροµηνίας υπογραφής
της.

9.4. Τροποποίηση της σύµβασης
Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
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10. Εγγυήσεις
10.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφής της σύµβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ και να περιέχει όλους τους όρους του.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συµµορφωθεί πλήρως µε τους όρους της παρούσας, η εγγύηση καλής εκτέλεσης επέχει θέση ποινικής ρήτρας και εκπίπτει για ολόκληρο το ποσό ή για µέρος, υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις περί προµηθειών διατάξεις.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των υλικών/εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου (άρθρο 72 του

Ν.4412/2016 (Α΄147)).
Οι υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

11. Ενστάσεις
11.1. Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της Αναθέτουσας
Αρχής ή κατά της ∆ιακήρυξης, ως εξής:
• Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
• Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον υπολογισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία µπορεί να
γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από τη ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ.
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά τα λοιπά,
η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούµενης
παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόµενα στο
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων. Πέραν από την
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη από γενική διάταξη ενδικοφανής
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

12. Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλο ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή
να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.

13.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13.1.

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
13.2.

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
13.3.

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

14.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

14.1.

Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή θα γίνεται µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων µετά από κάθε τµηµατική
παράδοση µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής.
Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ και σύµφωνα µε την
καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από
τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιµολόγιο του Αναδόχου
β) Πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και
ε) όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται
υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων
µεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του προµηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς
και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή (µη έγκαιρη
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
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ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ).
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
(ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ).

14.2

Χρόνος- Τόπος και τρόπος παράδοσης υλικών

Ο Προµηθευτής υποχρεούται :
α) Να συσκευάζει κατάλληλα τα προµηθευτέα είδη και να τα µεταφέρει µε έξοδα και µε κίνδυνο του στους
χώρους της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ στη διεύθυνση Ελευθερίας 48, ΤΚ 56123, Αµπελόκηποι.
β) Η προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας αρµοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, οι δε παραγγελόµενες ποσότητες θα παραδίδονται στους χώρους της Κεντρικής Αποθήκης το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την γραπτή ή
τηλεφωνική παραγγελία του Γραφείου ∆ιαχείρισης της 3ης ΥΠΕ και κατά τις ώρες και ηµέρες που ορίζει η αρµόδια Επιτροπή της Κεντρικής Αποθήκης και θα είναι σύµφωνες µε τις γραπτές ή τηλεφωνικές παραγγελίες.
γ) Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται ο ίδιος προσωπικά ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του κατά την παράδοση και παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή των ειδών τα οποία συνοδεύονται µε
∆ελτίο Αποστολής, όπως ο Νόµος ορίζει και να συνυπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
δ) Οι Φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας έχουν δικαίωµα να προβούν σε αυξοµείωση των ποσοτήτων
που αναγράφονται στην παρούσα σύµβαση ανάλογα µε τις ανάγκες που δηµιουργούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. Ρητά συµφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα προµηθευόµενα
είδη δεν καταστεί αναγκαίο προς χρήση από την Κεντρική Υπηρεσία και Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, αυτό δύναται να αντικατασταθεί από άλλο ίσης αξίας, µετά από αίτηµα της 3ης ΥΠΕ και βάσει των
αναγκών της.
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προµηθευτή.
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν παραδώσει έγκαιρα τα είδη που παραγγέλθηκαν, η Υπηρεσία µπορεί
να τα προµηθεύεται από το ελεύθερο εµπόριο, σε βάρος του Προµηθευτή.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το
αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.

14.3. Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16 από τριµελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται ύστερα ή από µακροσκοπική ή πρακτική εξέταση, ανάλογα µε τη φύση του
προµηθευτέου είδους.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχουή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

14.4.

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση
του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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14.5.

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 14.4. της παρούσας
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσής της.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη
της ένωσης.

14.6 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
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Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

14.7 ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση προµήθειας ή παροχής
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται
µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 (παρ. 1.10 της παρούσης διακήρυξης) ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης
δεν αποσταλεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την
οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει
ο ίδιος.
Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία (1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
Κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να
ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από
την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί να διαταχθεί
µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης
απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της
Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής
της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
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Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη
της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.

Ο ∆ιοικητής
της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας
Μακεδονίας

∆ρ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης
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(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 28/2019)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ- ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ενδεικτική
Τιµή προ
ΦΠΑ

ΕΚΤΙΜ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΖΕΥΓΗ

174

0,75

130,5

∆αγκάνα -Σφικτήρας
επαγγ. σφουγγαρίστρας

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ∆ΑΓΚΑΝΑ (ΚΑΛΥΚΑΣ) ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 25mm
(προκειµένου να προσαρµόζεται σε υπάρχοντα κοντάρια)

ΤΕΜ.

50

2

100

600085000

Καρότσι σφουγγαρίσµατος διπλό ΠΛΗΡΕΣ

ΜΕ 2 ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥΣ,
25LT, ΜΠΛΕ
ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ
Ø 1 ΠΡΕΣΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΟΥ ΝΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΥΨΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ
Ø 1 ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ø ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ 37 X 32CM, ΓΙΑ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ø ΤΕΛΑΡΟ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
Ø ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ
ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ
Ø ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ,∆ΙΠΛΟ.
Ø ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ.
Ø ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ (2),
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ.
Ø ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΤΕΜ.

33

189

6237

600084502

ΚΕΖΑΠ 450 gr. (Υδροχλωρικό Οξύ)

Y∆ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΑΛΕΣ 450 ml

ΤΕΜ.

330

0,29

95,7

600085040

Σκούπα για αράχνες
µε κοντάρι

ΣΚΟΥΠΑ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΑΧΝΩΝ ΜΕ ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΕΜ.

54

4,7

253,8

600083800

Κρεµοσάπουνο Με
Αντλία 500ml

Υγρό σαπούνι καθαρισµού
χεριών συσκευασία 500ml ±
10%

ΤΕΜ.

330

0,72

237,6

600086020

Πανάκι µε Μικροϊνες
30Χ30

Πανάκια µικροϊνών διαστάσεων περίπου 30x30cm

ΤΕΜ.

550

0,85

467,5

Κωδικός Είδους
600081100

600085020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Γάντια Κουζίνας
Πλαστικά
∆ΙΑΦ.ΜΕΓΕΘΗ

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΓ LARGE

Περιγραφή Είδους
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600085100

Παρκετέζα 80Χ15
Επαγγ. ΠΛΗΡΗΣ

κοντάρι 140-160cm, βάση
παρκετέζας 80cmΧ15cm µε
σφυκτήρα, ακρυλικό πανί
παρκετέζας.

ΤΕΜ.

66

6,6

435,6

600085101

Παρκετέζα Ανταλλακτικό Πανί 80Χ15

ανταλλακτικό ακρυλικό πανί
παρκετέζας, διαστάσεων
80Χ15cm

ΤΕΜ.

66

1,4

92,4

600087010

ΠΙΓΚΑΛ - σκουπάκι
WC Με Βάση

ΣΚΟΥΠΑΚΙ WC ΜΕ ΒΑΣΗ

ΤΕΜ.

90

1,56

140,4

600086113

Σύρµα Χοντρό
(ΦΩΛΙΕΣ)

ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ (ΦΩΛΙΕΣ)

ΤΕΜ.

220

0,12

26,4

600086114

Σφουγγάρι Πιάτων
µε Σύρµα

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ

ΤΕΜ.

570

0,13

74,1

600085059

Σφουγγαρίστρα Επαγγελµατική Με
Κρόσσια (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ)

Ø ΡΑΦΤΕΣ ΜΕ ΚΡΟΣΙΑ
Ø ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ
ΧΝΟΥ∆Ι.
Ø ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ.

ΤΕΜ.

185

2,59

479,15

Υγρό Γενικού Καθαρισµού (ΤΕΤΡΑΛΙΤΡΟ)

Ø ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ, ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.Ø
ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚ. Ø ΝΑ ΜΗΝ
ΞΕΒΑΦΕΙ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΛΟΥΣΤΡΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ. Ø ΣΕ ΛΙΤΡΑ
Κ.Λ.Π. ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.Ø
ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η Α∆ΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Χ.Κ ΚΑΙ
ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ
Ε.Ε. 1907/2006, ΚΑΙ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. 1272/2008
CLP.

ΤΕΜ.

825

1,24

1023

600083072

Υγρό Για Άλατα (
ΤΕΤΡΑΛΙΤΡΟ )

Ø ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
ΙΣΧΥΡΟ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ W.C.
Ø ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ, ΠΟΥΡΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΣΕΣ,
ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ø ΧΩΡΙΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ
∆ΕΡΜΑ.
Ø ΝΑ ΕΧΕΙ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΑΙ
ΑΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΜ.

220

0,8

176

600083006

Υγρό Για Τζάµια
750ml Με Ψεκαστήρα

Ø ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ.
Ø ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 750ML.

ΤΕΜ.

204

0,54

110,16

600083066

Υγρό Για Τζαµιά (
ΤΕΤΡΑΛΙΤΡΟ )

ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ
4 ΛΙΤΡΩΝ

ΤΕΜ.

132

1,6

211,2

600083054
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Φαράσι Με Κοντάρι
(ΟΡΘΙΟ)

φαράσια όρθια πλαστικά

ΤΕΜ.

50

1,8

90

600082017

Χαρτί Κουζίνας
(Λευκό Ρολό 400gr)

Ø 500 ΓΡΑΜ. +/-10%.
Ø ΑΠΑΛΟ.
Ø ΛΕΥΚΟ.
Ø ΜΑΛΑΚΟ.
Ø ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ.

ΤΕΜ.

9400

0,66

6204

600082645

Χαρτί Υγείας ∆ιπλό
Φύλλο (Λευκό Ρολό
120gr)

Χαρτί υγείας διπλό, χηµικά
λευκασµένο, βάρος ανά ρολλό 120γρ±10%, συσκ. 40τµχ

ΤΕΜ.

28200

0,189

5329,8

600082034

Χειροπετσέτες ΖΙΚΖΑΚ Πακέτο
200φύλλων

χειροπετσέτες συσκευών
τοίχου πακέτο 100φ ζικ-ζακ

ΠΑΚ.

4800

0,382

1833,6

Χλωρίνη 750ml Παχύρευστη

Ø ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ.Ø ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η Α∆ΕΙΑ ΤΟΥ
Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ Ε.Ε. 1907/2006,
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ.
1272/2008 CLP.

ΤΕΜ.

1200

0,62

744

Χλωρίνη 2Λιτρη Απλή

Ø ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 5%
ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ
ΚΑΙ ΜΕ 4,5-5% ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ∆ΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΩΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ.
ØΑΠΛΗ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ.
Ø ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η Α∆ΕΙΑ ΤΟΥ
Γ.Χ.Κ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ Ε.Ε. 1907/2006,
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ.
1272/2008 CLP.

ΤΕΜ.

360

0,62

223,2

ΣΑΚΟΥΛΑ 45Χ55
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΗ ΛΕΠΤΗ ΜΙΚΡΗ WC - ΓΡΑΦΕΙΟ

Ø ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ.
Ø ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
(ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ Η ΧΩΡΙΣ) ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:0,50Χ0,50 CM ΠΕΡΙΠΟΥ
Ø ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 0,910-0,925
ΑΝΑ G/CC.
Ø ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ
170/CM2.

ΤΕΜ.

171000

0,015

2565

600085634

600084743

600084744

600081000
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ΣΑΚΟΥΛΑ 65X85
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΗ ΛΕΠΤΗ ΜΕΣΑΙΑ

Ø ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ.
Ø ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
(ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ Η ΧΩΡΙΣ) ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:60Χ85 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.
Ø ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 0,910-0,925
ΑΝΑ G/CC.
Ø ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ
170/CM2.

ΤΕΜ.

66000

0,022

1452

ΣΑΚΟΥΛΑ 90Χ110
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΗ ΛΕΠΤΗ ΜΕΓΑΛΗ

Ø ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ. Ø ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ
ΠΛΕΥΡΕΣ (ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ Η
ΧΩΡΙΣ) ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:90Χ110 CM
ΠΕΡΙΠΟΥ. Ø ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
0,910-0,925 ΑΝΑ G/CC.Ø
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΘΡΑΥΣΗ
170/CM2.

ΤΕΜ.

66000

0,070

4620

600081003

ΣΑΚΟΥΛΑ 90Χ110
ΕΝ. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΜΑΥΡΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
ΜΕΓΑΛΗ

Ø ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ.
Ø ΜΕ ΠΤΥΧΩΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
(ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ Η ΧΩΡΙΣ) ΚΑΙ
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ
ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΛΗΡΩΣ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:90Χ110 CM ΠΕΡΙΠΟΥ.
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ

ΤΕΜ.

11000

0,133

1463

600085102

Ξύστρα Τζαµιών Με
Ανταλλακτικές Λάµες

Ξύστρα τζαµιών πλαστική µε
ανταλλακτικές λάµες σετ
5τµχ

ΤΕΜ.

80

2,6

208

600081001

600081002
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κωδικός
Είδους

Περιγραφή Είδους

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ενδεικτική
Τιµή προ
ΦΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΠΡΟ Φ.Π.Α.)

ΑΞΙΑ
ΠΡΟ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
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ΜΕ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………
Προς την ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός
…………………….. αριθ. ………ως ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σύµβαση, που θα καλύπτει την
προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς και
των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. 28/2019 διακήρυξης της 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό
όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των ειδών προ Φ.Π.Α., δηλαδή για ΕΥΡΩ
……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2)
………………………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς
εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή
ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης,
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσηµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ: «Προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας
της 3ης ΥΠΕ καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της
3ης ΥΠΕ Μακεδονίας»
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: …………………..
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: # ……………€ # συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
∆ΙΑΡΚΕΙΑ : ΑΠΟ

/

/2019 ΕΩΣ

/

/2020

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα …………. 2019, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
Αφενός η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Α.Φ.Μ.
999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον
…………………………………………………, που χάριν συντοµίας θα καλείται" Η Υπηρεσία" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός …………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………,
∆.Ο.Υ. ………………………………. εταιρία µε την επωνυµία ……………………………………………. που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ……………………………………… και στο εξής, χάριν συντοµίας θα καλείται "ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ",
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ. 28/2019 διακήρυξη.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου.
∆) Την υπ.αριθµ. … Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
∆) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος, για τα αναγραφόµενα
στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής
Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, συνολικής
δαπάνης #………………………..€# συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, όπως περιγράφονται στην κατάσταση των προς
προµήθεια ειδών της παρούσης.
Τα υπό προµήθεια είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ……….τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου,
που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (01) έτος, από την επόµενη της ηµεροµηνίας υπογραφής της, ήτοι από
την…………………..…..… έως την…………………
Με µονοµερή απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ο χρόνος ισχύος της σύµβασης µπορεί να
παραταθεί για την εξάντληση των ποσοτήτων και το ανώτερο µέχρι ένα τρίµηνο, χωρίς όµως στο πλαίσιο της
παράτασης να επιτρέπεται η υπέρβαση των κατ΄είδος ποσοτήτων που αποτέλεσαν αντικείµενο κατακύρωσης
ούτε η καταβολή δαπάνης πλέον της κατακυρωθείσας. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να
µεριµνήσει για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Ο Προµηθευτής υποχρεούται :
α) Να συσκευάζει κατάλληλα τα προµηθευτέα είδη και να τα µεταφέρει µε έξοδα και µε κίνδυνο του στους
χώρους της Κεντρικής Αποθήκης της 3ης ΥΠΕ στη διεύθυνση Ελευθερίας 48, ΤΚ 56123, Αµπελόκηποι.
β) Η προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας αρµοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, οι δε παραγγελόµενες ποσότητες θα παραδίδονται στους χώρους της Κεντρικής Αποθήκης το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την γραπτή ή
τηλεφωνική παραγγελία του Γραφείου ∆ιαχείρισης της 3ης ΥΠΕ και κατά τις ώρες και ηµέρες που ορίζει η αρµόδια Επιτροπή της Κεντρικής Αποθήκης και θα είναι σύµφωνες µε τις γραπτές ή τηλεφωνικές παραγγελίες.
γ) Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παρευρίσκεται ο ίδιος προσωπικά ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του κατά την παράδοση και παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή των ειδών τα οποία συνοδεύονται µε
∆ελτίο Αποστολής, όπως ο Νόµος ορίζει και να συνυπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
δ) Οι Φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας έχουν δικαίωµα να προβούν σε αυξοµείωση των ποσοτήτων
που αναγράφονται στην παρούσα σύµβαση ανάλογα µε τις ανάγκες που δηµιουργούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. Ρητά συµφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιο από τα προµηθευόµενα
είδη δεν καταστεί αναγκαίο προς χρήση από την Κεντρική Υπηρεσία και Κέντρα Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, αυτό δύναται να αντικατασταθεί από άλλο ίσης αξίας, µετά από αίτηµα της 3ης ΥΠΕ και βάσει των
αναγκών της.
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προµηθευτή.
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν παραδώσει έγκαιρα τα είδη που παραγγέλθηκαν, η Υπηρεσία µπορεί
να τα προµηθεύεται από το ελεύθερο εµπόριο, σε βάρος του Προµηθευτή.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το
αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των
συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
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Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση
του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 14.4. της παρούσας
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσής της.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη
της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του Ν.4412/16 από τριµελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας).
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται ύστερα ή από µακροσκοπική ή πρακτική εξέταση, ανάλογα µε τη φύση του
υπό προµήθεια είδους.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου
208 του ν. 4412/16.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ:
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
(ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ).
ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ).
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ
ΤΟ ΑΡΤΜΟ∆ΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Η πληρωµή θα γίνεται µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων µετά από κάθε τµηµατική
παράδοση µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής.
Η πληρωµή θα πραγµατοποιείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ και σύµφωνα µε την
καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από
τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιµολόγιο του Αναδόχου
β) Πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής των υπό προµήθεια ειδών
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής καθώς και
ε) όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται
υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων
µεταξύ της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του προµηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς
και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή (µη έγκαιρη
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Σελίδα 42 από 57

19PROC005825011 2019-11-08
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή τ… ……………………., ποσού
……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συµβατικής
αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της σύµβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον προµηθευτή µετά την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη παράδοση των υπό προµήθεια ειδών ή
εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται
κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω και µε τη
λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί
ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα είκοσι (20)
ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Αναδόχου και
µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους
ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου και γ) οι διευκρινιστικές του
επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, µε σχετική απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
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ΑΡΘΡΟ 10
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν.4412/2016, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 11
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τη σύµβαση προµήθειας ή παροχής
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται
µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 (παρ. 1.10 της παρούσης διακήρυξης) ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας
αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιµο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντοµότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης
δεν αποσταλεί στο ∆ιοικητικό Εφετείο από τη ∆ιοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιµο, κατά την
οποία η υπόθεση συζητείται µε βάση τα στοιχεία που προσκοµίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει
ο ίδιος.
Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε µία (1) δικάσιµο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου λαµβάνονται υπόψη, µόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου είναι αµέσως εκτελεστές.
Κατά των αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να
ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από
την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιµης, µπορεί να διαταχθεί
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µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν µέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόµενης
απόφασης, µε τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συµβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρµόδιο τµήµα του Συµβουλίου της
Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται από τρία (3) µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής
της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής µπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, µε αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη
της, που µεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική οµοδικία.

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η ∆ιοίκηση της 3ηςΥΠΕέλαβεένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 50048
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 54623
- Αρµόδιος για πληροφορίες:∆ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
- Τηλέφωνο: 23130320537
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom@3ype.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
Προµήθεια προϊόντων καθαρισµού για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ
καθώς και των Φορέων Π.Φ.Υ. αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
CPV: CPV39830000-9
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων: 28
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 28/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους,
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και
σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ ε-

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

φόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

ε) [] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε
άλλουςv;

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

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τµήµατα

Απάντηση:

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

[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

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

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες
Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας,
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxx:

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερ- Εάν ναι, να αναφερθούν
θούν λεπτοµερείς πλη- λεπτοµερείς πληροφορίες
ροφορίες
[……]
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί
να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριΑπάντηση
τηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών
και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατοµµύρια ευρώ.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vi Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετί-

ζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
vii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύ-

ρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστο-

λή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες
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διατάξεις.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
xxi Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος,
όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσµίας υποβολής προσφοράς
xxiii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις
κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxvi
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδι-

κτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση
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