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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ.
49 / 2018
ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΟΤ Δ ΙΓΙΩΣΗ
1.

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ:

α. Σνπ ΝΓ 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ».
β. Σνπ Π.Γ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/05) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα».
γ. Σνπ Ν.3886/2010 (Φ.Δ.Κ. 173/Α/30 επ 2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά
ηε ζχλαςε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ
νδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 Ινπλ 1989 (L 395) θαη ηελ νδεγία 92/13/ΔΟΚ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 Φεβ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ νδεγία
2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 Γεθ 2007 (L
335).
δ. Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο –
Γεκφζην Λνγηζηηθφ».
ε. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
ζη. Σνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνχ
Δ.Γ.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
2. πλνπηηθφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, γηα ηελ ανάθεζη ςπηπεζιών
κομμυηηπίος ζε ιδιώηη πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ 401 ΓΝΑ, κε ζηαζεξφ κεληαίν
κίζζσκα (ηιμή εκκίνηζηρ πενηακόζια εςπώ 500€), γηα ένα (1) έηορ απφ ηελ
θαηαθχξσζή ηνπ κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) εμάκελν κνλνκεξψο απφ ηελ
Τπεξεζία θαη επηπιένλ ελφο (1) εμακήλνπ θνηλή ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ
θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο. Έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ λένπ αλαδφρνπ κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
3.

Γηεμαγσγή:
α. Σφπνο: 401 ΓΝΑ / Γπαθείο Ππομηθειών.
β. Ηκεξνκελία: 10 επηεμβπίος 2018 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 09:00 π.μ.
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γ. Ηκεξνκελία Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: Μία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηε
δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη Παξαζθεπή 7 επηε,βξίνπ 2018 θαη κέρξη ηε 13:00 κ.κ.
δ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηε παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα
είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα,
κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηνπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
4.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
α. Οη Έιιελεο πνιίηεο.
β. Οη Αιινδαπνί.
γ.

Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά θαη αιινδαπά.

δ. Οη πλεηαηξηζκνί.
ε. Οη ελψζεηο παξνρψλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη
θνηλνπξαμίεο παξνρψλ ππεξεζηψλ.
5.
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε, ηεο νπνίαο αλαπφζπαζην κέξνο απνηεινχλ ηα εμήο παξαξηήκαηα:
«Α»

Γεληθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.

«Β»

Δηδηθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.

«Γ»

Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθψλ

6.
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο
λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά
(7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο.
Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή
ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
α. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή
ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα
ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ
έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά
ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή
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βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε
ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε,
αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
β. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε
κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.
γ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα
δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη
αζάθεηεο ή ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή
ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Η
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο
πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε
ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
δ. Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην,
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ
επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.
7.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, παξνπζία ησλ
λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ ζα νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
221 ηνπ Ν.4412/2016 κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ 401ΓΝΑ , ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα.
8.
Η δηαθήξπμε εθηφο ηνπ www.diangeia.gov.gr θαη www.promitheus.gov.gr ζα
αλαξηεζεί θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.army.gr. Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ην
401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
9.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ- ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

α.
Κξηηήξην Αλάζεζεο : Τςειφηεξν πνζνζηφ ελνηθίνπ γηα ηελ κίζζσζε
ηνπ θνκκσηεξίνπ.
β.
Γηάξθεηα χκβαζεο : Έλα (1) έηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ κε δηθαίσκα παξάηαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο, ελφο (1) εμακήλνπ
κνλνκεξψο απφ ηελ Τπεξεζία θαη επηπιένλ ελφο (1) εμακήλνπ κε θνηλή ζπλαίλεζε απφ
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
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γ.
Σφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ : 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π.
Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ 11525 Παπάγνπ, Αζήλα.
δ.
Σφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ : 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π.
Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ 11525 Παπάγνπ, Αζήλα.
ε.
ζη.

Υξφλνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ : Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ.
Νφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
«Α» Γεληθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ
«Β» Δηδηθνί Όξνη ηνπ δηαγσληζκνχ
«Γ» Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθψλ

Τπηγνο Παλαγηψηεο Σάθνο
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 49 / 2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΌ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
20 Απγ. 2018

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΟΤ Δ ΙΓΙΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Γενικοί Τποσπευηικοί Όποι
Όινη νη πεξηερφκελνη ζηελ πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί γηα
ηνπο πξνζθέξνληεο. Η κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε κηα πξνζθνξά θαη ηελ
απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Γικαίυμα ςποβολήρ πποζθοπάρ
1.

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ:
α.

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά).

β.

Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.

γ.

πλεηαηξηζκνί.

δ.

Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Καηάπηιζη και Τποβολή Πποζθοπών

1.
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά θαη ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο,
ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, έγθαηξα θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ηελ
ψξα δηεμαγσγήο ηνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δχν αληίγξαθα.
2.
ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο:
α.
β.
δηαγσληζκφ.
γ.

Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ
Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
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δ.
δηαγσληζκνχ.
ε.

Η

εκεξνκελία

θαηάζεζεο

ησλ

πξνζθνξψλ

&

δηελέξγεηαο

ηνπ

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.

3.
Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο:
α.
ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ
έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» φια ηα δεηνχκελα, απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο
(ππεχζπλεο δειψζεηο), θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία. ην Παξάξηεκα „‟Γ‟‟ αλαθέξεηαη ελδεηθηηθφο πίλαθαο ησλ απαηηνπκέλσλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
β.
Σα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθά,
PROSPECTUS, ηερληθά θπιιάδηα, θ.ά., δεηνχκελα απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο
θαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ή πξνδηαγξαθή ηεο δ/μεο), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΙΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη
δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
γ.
TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε
ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
4.
Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο
ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
5.

Οη πξνζθνξέο πξέπεη:

α.
Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή πζηεξφγξαθα,
κεζφζηηρα, παξεκβνιέο, θελά, ζπγθνπέο, ζπληκήζεηο, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο θ.ά., πνπ
κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο, ηηκέο ή ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ.
β.
αξηζκεηηθά.
γ.

Να αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή θαζαξά, νινγξάθσο θαη
Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο.
Άπθπο 4ο
Ανηιπποζθοπέρ

ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο
ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο.

18PROC003596382 2018-08-24
Α-7
Άπθπο 5ο
Πποζόνηα και Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ
1.
Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ,
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, ζην θάθειν “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ”, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία, γηα θάζε πεξίπησζε φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ».
Άπθπο 6ο
ηοισεία Δπαγγελμαηικήρ και Σεσνικήρ Αξιολόγηζηρ
1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
πξνζθέξνληνο, απαηηείηαη ε ππνβνιή ησλ θαησηέξσ ζηνηρείσλ ζηνλ θιεηζηφ θάθειν ηεο
Σερληθήο Πξνζθνξάο:
α. Καηάινγνο ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί θαηά ηα
ηειεπηαία δπν (2) έηε, ε εκεξνκελία παξνρήο θαη νη απνδέθηεο ηνπο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί
θνξείο (φλνκα, δηεχζπλζε, ηειέθσλν) θαη ν ηξφπνο παξνρήο (Ιδηνθηήηε επηρείξεζεο ε
κηζζσηήο ζε θνκκσηήξην).
β. Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ζα
ιάβεη ν πάξνρνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.
γ.

Άδεηα ιεηηνπξγίαο ε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο (εάλ πξνβιέπεηαη).

2. Η Τπεξεζία ζε θάζε πεξίπησζε έρεη ην δηθαίσκα λα δηαπηζηψζεη κε επηηφπνπ
κεηάβαζήο ηεο ηελ χπαξμε ηεο επηρείξεζεο πνπ δηαηεξεί ν πξνζθέξσλ .
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπόνορ και Σπόπορ Καηάπηιζηρ - Τποβολήρ Πποζθοπών
1. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ
έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε απηή.
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο είλαη
εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη ή εθφζνλ παξαιεθζνχλ δε ζα ιεθζνχλ ππφςε
θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο.
2.

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:

α. Καηαζέηνληαο ηελ απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο
ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
β. Απνζηέιινληαο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ
ηαρπδξνκείν ζηελ έδξα ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε
ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ
απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ
πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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3. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην
πξννξηζκφ ηνπο, έγθαηξα. Η Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε
εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ.
4.

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη:
α.

ηελ Διιεληθή γιψζζα.

β. Γαθηπινγξαθεκέλεο
πξνζζήθεο, θιπ.).

ρσξίο

δηνξζψζεηο

(ζβεζίκαηα,

δηαγξαθέο,

5. Ο εληαίνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη, ηξεηο (3) επηκέξνπο
ΦΡΑΓΙΜΔΝΟΤ ππνθαθέινπο κε ηα αληίζηνηρα αληίηππα:
α.

Τπνθάθεινο „‟ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ‟‟ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3.

β.

Τπνθάθεινο “ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ”.

γ.

Τπνθάθεινο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ”.

6. Ο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» απαηηείηαη λα
παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο θάζε πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο.
7. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο
ηεο πξνζθνξάο.
8. ηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηνχληαη,
επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (ηηκέο).
9. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη
απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο
Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο
δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε
κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα
απφ ην αξκφδην φξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών
1. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ.
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Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Τπεξεζία ζα
απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο
ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη
πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο θαη ζε θαηαθαηηθή
πεξίπησζε λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηνπο αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη
γηα ρξφλν πνπ ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο
παξάηαζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο δηαγσληζκφο ζα ζπλερηζηεί κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο.
3. Αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε
ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα, κφλν εθφζνλ απηφο ην
απνδερζεί.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αποζθπάγιζη πποζθοπών
1.
Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
δηαθήξπμε.
2.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο ζηηο 10 επηεμβπίος 2018 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 09:00 π.μ.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή,
σο εθπξφζεζκεο. Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο
επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
3.

Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:

α.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
Οηθνλνκηθήο θαη Σερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή ε πξψηε θαη ε
ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ
Σερληθή πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη δηάηξεζε φισλ
ησλ θχιισλ πνπ απαξηίδνπλ απηά εθφζνλ ε Τπεξεζία δηαζέηεη θαηάιιειν πξνο ηνχην
κεράλεκα, άιισο κνλνγξάθνληαη. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη
δηάηξεζε κε ζθξαγηζκέλν ηνλ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη. Δπεηδή νξηζκέλεο θνξέο
ιφγσ κεγέζνπο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε δηάηξεζε δελ είλαη εθηθηή, νη θάθεινη
κνλνγξάθνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζην πξαθηηθφ
απνζθξάγηζεο.
β.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κεηά
ηε δηάηξεζή ηνπο κνλνγξάθνληαη θαη ηίζεηαη ζθξαγίδα απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
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ζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη παξαδίδνληαη κε ηα άιια
δηθαηνινγεηηθά ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ.
γ.
Η δηάηξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ην ηειεπηαίν
ζηνηρείν ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο θαη παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληζκψλ π.ρ 295 9-17-11-99.
δ.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα.
ε.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ
θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία (401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ).
4. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην πςειφηεξε ηηκή γηα ηελ
παξαρψξεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνκκσηεξίνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο (ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο) θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ωο ειάρηζην
πξνζθεξφκελν κεληαίν ελνίθην νξίδεηαη ην πνζφ ησλ πενηακοζίυν εςπώ (500€).
ΑΡΘΡΟ 10ο
Πποζθεπόμενερ Σιμέρ
1. Η ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλεη ην πξνζθεξφκελν κίζζσκα ηνπ
θνκκσηεξίνπ.
2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
3. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε
ηηκή ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κπίζειρ Αποηελεζμάηυν Γιαγυνιζμού
1. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν,
κε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηα θαησηέξσ:
α. Σελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ πξνκεζεπηή
πνπ πξφζθεξε ην πςειφηεξν κεληαίν κίζζσκα.
β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη
δηθαηνχηαη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη ελ φισλ
ή ελ κέξεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία
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ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο
Τπνςεθίνπο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Δγγςήζειρ
1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζην 401 ΓΝΑ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε νπνία
ζα αλέξρεηαη ζην χςνο ηνπ δηπιάζηνπ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο.
2. Όιεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια
λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
έρνπλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Η εγγπεηηθή
επηζηνιή πνπ έρεη εθδνζεί ζην εμσηεξηθφ ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ
Διιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε φξνπ ηεο μελφγισζζεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ Διιεληθή, ε κεηάθξαζε ηνπ ζηελ
Διιεληθή ζα ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο.
3. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή − πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ
ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά,
νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).
4. Πεξηερφκελν θαη ινηπά ζηνηρεία ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαζψο θαη
ιεπηνκέξεηεο θαηάζεζεο θαη επηζηξνθήο ησλ θηι. σο ηζρχνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Δπιβαπύνζειρ ηος Αναδόσος – Πληπυμή – Κπαηήζειρ
1.
Η πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη, ζα γίλεηαη θάζε 1ε
έσο 5ε ηνπ ηδίνπ κελφο, ζηνλ παξαθάησ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ :
α.

β.

ηνηρεία ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο:
(1)

Αξ. Λνγαξηαζκνχ: 264259

(2)

ΙΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264259

(3)

Γηθαηνχρνο: Σακείν Δζληθήο Άκπλαο

ηνηρεία αηηηνινγίαο θαηάζεζεο:
(1) Ολνκαηεπψλπκν/επσλπκία κηζζσηή
(2)

Μίζζην

(3)

Μήλαο (ή πεξίνδνο) αλαθνξάο ηνπ κηζζψκαηνο.

18PROC003596382 2018-08-24
Α-12
2.
Η θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ απφδεημε
θαηάζεζεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ Σακία ηνπ 401 ΓΝΑ, εληφο
πελζεκέξνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο.
3 . Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ
πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (ηηκνιφγηα,
απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο
πνηνηηθήο πνζνηηθήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θ.ι.π.).
4.

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ:

α. Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Παξέρνληα ηηο
ππεξεζίεο Αλαδφρνπ.
β. Φφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε
θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν πξνζθέξσλ,
επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος
1.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο , δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία
πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή)
πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (..Δ.) ή Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο (Γ.Α.), ηήξεζε ηνπ
λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ
(N.1568/1985, Φ.Δ.Κ. 177/Α/18-10-1985 ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο) θ.ι.π. θαη θάζε
ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηνπ
ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θάζε ηξίην
έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα.
2.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο
αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ
θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
3.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα ηειεί ζε ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ππεξεζηαθή απφ
ηελ Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα ηπγράλεη ν κνλαδηθφο εξγνδφηεο
ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά φιεο ηηο απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο
θαη νπνηαζδήπνηε θχζεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, αζηηθέο θαη πνηληθέο.
4.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο
γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 401
ΓΝΑ, θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή
βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 401 ΓΝΑ, πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ
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πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ,
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα
νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε.
5.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 401 ΓΝΑ, θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ
παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
6.
Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε ησλ πιηθψλ,
κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, θ.ι.π. πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ θπιηθείνπ- πεξηπηέξνπ θαη λα
παίξλεη φια ηα πξνβιεπφκελα κέηξα. Οη απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο
(απνζήθεπζε πιηθψλ θ.ι.π.), γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε
κέξηκλα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζε ζέζεηο πνπ ζα επηηξέςεη ην 401 ΓΝΑ.
7.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε δαπάλεο ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα
απνκαθξχλεη απφ ην 401 ΓΝΑ, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, εξγαιεία,
κεραλήκαηα, πιενλάδνληα πιηθά, ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο
κεραλεκάησλ θ.ι.π. θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα νηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε
ζηελ Τπεξεζία ηνπ ρψξνπ ηνπ 401 ΓΝΑ.
8.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θξνληίδεη λα ππάξρεη πιήξεο ζήκαλζε
ηεο πεξηνρήο, φπνπ απαηηείηαη.
9.
Η απνζήθεπζε ησλ εχθιεθησλ πξντφλησλ ζα απνηειεί αληηθείκελν έγγξαθεο
αίηεζεο άδεηαο πξνο ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο ηνπ 401 ΓΝΑ. Γηα ηελ απνηξνπή
θάζε θηλδχλνπ ππξθαγηάο, ν Αλάδνρνο ζα δψζεη ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζην πξνζσπηθφ
ηνπ.
10. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα αθαηξέζεη
νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζην 401 ΓΝΑ, αθφκε θη αλ είλαη απνδεδεηγκέλα
άρξεζην, θαζψο θαη λα ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ ηνπ 401 ΓΝΑ, πνπ δελ ην αθνξνχλ
άκεζα.
11. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ε άιισλ θνξέσλ (π.ρ. κεηαθνξηθά
κέζα).

12. Γηα ηελ πξφιεςε ηπρφλ παξεξκελεηψλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο πξηλ
απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα ππνβάιεη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαηάζηαζε πνπ
ζα πεξηιακβάλεη ηα εηδηθά πιηθά , εμνπιηζκφ θ.ι.π., πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ
αληίζηνηρα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη, φηη ηα είδε
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκθσλνχλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε εηδηθέο
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πεξηπηψζεηο, ε Τπεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη δείγκαηα ή πηζηνπνηεηηθά νξηζκέλσλ
εηδηθψλ πιηθψλ ή κεραλεκάησλ.
13. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηα
εγθξηζέληα δείγκαηα. Θα κπνξεί λα παξαπέκπεη ηα πιηθά ή κεραλήκαηα γηα
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Οπνηαδήπνηε
θαζπζηέξεζε πξνθχπηεη απφ ηπρφλ εζθαικέλε εθινγή εηδψλ απφ ηνλ Αλάδνρν,
απφξξηςή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία θαη επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ επηβαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν.
14. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί ηηο
νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Δκσυπήζειρ
1. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ 401 ΓΝΑ.
2. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε εθρψξεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο (ηνπ
αλαδφρνπ δηθαίσκα) ζε αλαγλσξηζκέλν Σξαπεδηθφ Ίδξπκα, κεηά απφ αίηεκά ηνπ θαη
έγθξηζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Δμπιζηεςηικόηηηα
1. Ο Αλάδνρνο, θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί
απφξξεηεο νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ,
ηπραία ή έλεθα ηεο εθηειέζεσο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη.
2. Η ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ
πιεξνθνξίεο γηα ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ θαη λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε
νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε
ή έκκεζε επαγγεικαηηθή εμάξηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Η απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη
εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Δνζηάζειρ-Πποζθςγέρ
Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016.
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Άπθπο 18ο
Κήπςξη Ππομηθεςηή υρ Δκπηώηος – Κςπώζειρ – Δξαιπέζειρ
1.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ
ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/2016.
2.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ δελ
θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή
ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο, πνπ ηνπ
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.
3.
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε
ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ
Ν.4412/2016.
4.
Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή
ηελ ζχκβαζε, φηαλ:
α.
Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε
ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ.
β.

πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Λοιπέρ διαηάξειρ

1. Η παξνχζα πξνθήξπμε θαη ε χκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή, ζα
δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Γηα θάζε δηαθνξά, δηέλεμε πάλσ ζηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο
ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ.
2. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο φπσο
έρνπλ κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκήζεηεο
λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ
πξναλαθεξζεί ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη γλσξίδνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπο.
Αθξηβέο Αληίγξαθν

Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

Σαμρνο άββαο Μαλνπζαξίδεο
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 49 / 2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΌ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
20 Απγ. 18

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΟΤ
ΣΟΤ 401 ΓΝΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Πεπιγπαθή – Ανηικείμενο ύμβαζηρ
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ηε κίζζσζε – αλάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο
ηνπ θνπξείνπ ηνπ 401 ΓΝΑ κε κεληαίν κίζζσκα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ 5Ο φξν ηεο
παξνχζαο. Ιζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ κε δηθαίσκα παξάηαζεο κε
δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) εμάκελν κνλνκεξψο απφ ηελ Τπεξεζία θαη επηπιένλ
ελφο (1) εμακήλνπ θνηλή ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ θαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο θαη κεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σόπορ – Υπόνορ Γιαγυνιζμού
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην 401 ΓΝΑ ηελ 10 επηεμβπίος 2018 ημέπα
Γεςηέπα και ώπα 09:00 π.μ., σο Πξφρεηξνο Πιεηνδνηηθφο κε θξηηήξην ην πςειφηεξν
ελνίθην πνπ ζα δνζεί, κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Δπανάλητη Γιαγυνιζμού
ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα γηα ηελ
ππεξεζία ν δηαγσληζκφο ζα επαλαιεθζεί κε έγγξαθεο πξνζθνξέο.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αναπποζαπμογή Σιμών
1.
Η Μνλάδα δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πεξί αχμεζεο ησλ
θάζε θχζεο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε
επίδξαζε επί ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ.
2.
Η αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ είλαη δπλαηή, κφλν κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο
(1) έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κηα (1) θνξά εηεζίσο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ
αλάδνρνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε επίζεκσλ δηθαηνινγεηηθψλ αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ
πξψησλ πιψλ απφ αξκνδία ππεξεζία (Τπ. Αλάπηπμεο /Γλζε Δκπνξίνπ – Δζληθή
ηαηηζηηθή Τπεξεζία θιπ.) ε ηνπ επίζεκνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο Έλσζεο Κνκκσηψλ
Αηηηθήο.
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3.
Αίηεζε
αλαπξνζαξκνγήο
ζα
εμεηάδεηαη
θαηά
ηε
δηελέξγεηα
δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ ζα γίλνληαη γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο, ελψ ε
ζρεηηθή έγθξηζε ζα δίδεηαη απφ ηελ Πξντζηακέλε αξρή θαη ην πνζνζηφ αχμεζεο δε ζα
ππεξβαίλεη ην 75% ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ) θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δπιβαπύνζειρ ηος Αναδόσος – Πληπυμή – Κπαηήζειρ
1.
Η πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα πξνθχςεη, ζα γίλεηαη θάζε 1ε
έσο 5ε ηνπ ηδίνπ κελφο, ζηνλ παξαθάησ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ :
α.

β.

ηνηρεία ινγαξηαζκνχ θαηάζεζεο:
(1)

Αξ. Λνγαξηαζκνχ: 264259

(2)

ΙΒΑΝ: GR66 0100 0240 0000 0000 0264259

(3)

Γηθαηνχρνο: Σακείν Δζληθήο Άκπλαο

ηνηρεία αηηηνινγίαο θαηάζεζεο:
(1)

Ολνκαηεπψλπκν/επσλπκία κηζζσηή

(2)

Μίζζην

(3)

Μήλαο (ή πεξίνδνο) αλαθνξάο ηνπ κηζζψκαηνο.

2.
Η θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ απφδεημε
θαηάζεζεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ Σακία ηνπ 401 ΓΝΑ, εληφο
πελζεκέξνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο.
3.
Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ
πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (ηηκνιφγηα,
απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πξσηφθνιια νξηζηηθήο
πνηνηηθήο πνζνηηθήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θ.ι.π.).
4.

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ:

α. Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Παξέρνληα ηηο
ππεξεζίεο Αλαδφρνπ.
β. Φφξνη, δαζκνί, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε
θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν πξνζθέξσλ,
επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Παπεσόμενερ ςπηπεζίερ και ηιμέρ πώληζήρ ηοςρ
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ ζα δηαηίζεληαη θαη νη ηηκέο πψιεζήο ηνπο ζα είλαη
νη παξαθάησ:
α. Γηα ην θνχξεκα, ρηέληζκα θαη βαθέο καιιηψλ γπλαηθψλ ζα θαηαβάιιεηαη
ζηνλ θνκκσηή – ηξηα ην αληίηηκν ηηκήο ηνπ επίζεκνπ ηηκνθαηαιφγνπ ηεο έλσζεο
θνκκσηψλ Αηηηθήο κεησκέλν θαηά 15% ζε φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.
β. Κνχξεκα αλδξψλ (ζηειέρε θαη ηδηψηεο) ζα θνζηνινγείηαη κε 5 επξψ θαη ζα
θαηαβάιιεηαη ζηνλ θνκκσηή/ηξηα.
γ.
δ.
θνκκσηή/ηξηα.

Κνχξεκα λνζειεπνκέλσλ νπιηηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ ζα παξέρεηαη δσξεάλ.
Σα πιηθά ηνπ θνκκσηεξίνπ (αλαιψζηκα, βαθέο) βαξχλνπλ ηνλ (ηελ)

Δπηπιένλ είδε δχλαηαη λα
αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.

πξνζηεζνχλ

θαηφπηλ

θνηλήο

ζπκθσλίαο

ησλ

ΑΡΘΡΟ 7ο
Υώποι – Τποδομή
1.
Απφ ην 401 ΓΝΑ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρνληαη
απφ ηνλ αλάδνρν, δηαηίζεληαη ν ππάξρσλ ρψξνο ηνπ θνπξείνπ 20 η.κ θαη νη
θνηλφρξεζηεο δαπάλεο ειεθηξνδφηεζεο – χδξεπζεο.
2.
Ο κηζζσηήο λα δηακνξθψζεη ηνπο ρψξνπο ηνπ θνπξείνπ ζχκθσλα κε ηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ πξφηαζε, θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ αξκφδησλ Οξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο.
3.
Οη παξαπάλσ ρψξνη ζα δηακνξθσζνχλ κε δηθά ηνπ έμνδα ζχκθσλα κε ηε
ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή πξφηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηφπηλ εγθξίζεσο ησλ αξκφδησλ
Οξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο.
4.
Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν κηζζσηήο ζα παξαδίδεη ηνπο ρψξνπο σο
έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ θαη ηα κεραλήκαηαέπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ.
5.

Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη:
α.

ηελ αζθάιηζε ησλ ρψξσλ πνπ ζα ηνπ παξαρσξεζνχλ.

β.

ηελ ηήξεζε πιήξνπο θαη απφιπηεο θαζαξηφηεηαο.

γ.
ε πεξηνδηθφ ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ θνπξείνπ, φπνηε ην
θξίλνπλ ζθφπηκν ηα αξκφδηα Όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
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6.
Η αληηθαηάζηαζε κεραλεκάησλ ηνπ θνπξείνπ ιφγσ θπζηνινγηθήο θζνξάο,
βαξχλεη ηνλ κηζζσηή.
7.
Ο κηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί πιήξε θαη απφιπηε θαζαξηφηεηα
ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ηνπ δηαηεζνχλ κε πιηθά θαζαξηζκνχ πνπ βαξχλνπλ ηνλ ίδην.
8.
Σα απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, ζα
ζπγθεληξψλνληαη κε κέξηκλα ηνπ κηζζσηή θαη ζα ηνπνζεηνχληαη εληφο ησλ θάδσλ πνπ
είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κανόνερ λειηοςπγίαρ κοςπείος
1.

Η εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ θνπξείνπ.

2.
ην θνπξείν, ζα γίλεηαη ρξήζε ηακεηαθήο κεραλήο ππνρξεσηηθά γηα φια ηα
δηαηηζέκελα είδε, νη νπνίεο ζα αλήθνπλ ζην κηζζσηή θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ
ειεγρζεί θαη έρνπλ δεισζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Η κε έθδνζε ηακεηαθήο απφδεημεο,
απνηειεί ιφγν επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα επηβάιινληαη
αζξνηζηηθά νη θάησζη θπξψζεηο:
α.

Πξφζηηκν ην εηθνζαπιάζην ηεο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ πνπιήζεθε, ρσξίο

απφδεημε.
β.
ε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο παξάβαζεο πεξηζζφηεξεο απφ δπν (2)
θνξέο, ζα γίλεηαη έγγξαθε θαηαγγειία ηνπ κηζζσηή ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, εθηφο εάλ
απνδεηρζεί φηη ε παξάβαζε έγηλε ελ αγλνία ηεο κηζζψηξηαο εηαηξείαο, νπφηε
απνπέκπεηαη ακέζσο ν ππάιιεινο πνπ ελέρεηαη.
3.

Σν πξνζσπηθφ ηνπ κηζζσηή:

α.
Θα νκηιεί ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα είλαη επγεληθφ θαη ζα δέρεηαη θάζε
έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
β.

Θα έρεη ηα πξνβιεπφκελα γηα εξγαζία έγγξαθα.

4.
Απαγνξεχεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ θνπξείνπ λα ππάξρνπλ εχθιεθηεο χιεο,
ηπρεξά παηρλίδηα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ πνπ δεκηνπξγνχλ
ζφξπβν.
5.
Σηκνθαηάινγνη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλνη
ζε εκθαλή ζεκεία, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πψιεζεο ησλ εηδψλ, κε επζχλε ηνπ κηζζσηή
(εληφο ηνπ θνπξείνπ θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ).
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ΑΡΘΡΟ 9ο
Ωπάπιο Λειηοςπγίαρ – Πποζυπικό ηελέσυζηρ Κςλικείυν
1.

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θνπξείνπ θαζνξίδεηαη:
α.

Σηο θαζεκεξηλέο εξγάζηκεο ψξεο: 08:00 π.κ - 15:30 π.κ.

β.

Σηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θη αξγίεο: Καηά ηελ θξίζε ηνπ κηζζσηή.

2.
Γηαθνξνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ή ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, δχλαηαη λα
γίλεη απνδεθηή, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ποιόηηηα Πποζθεπομένυν Διδών – Έλεγσορ
1.

Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ:

Οη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζα είλαη άξηζηεο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
(βαθέο θ.α) εγθεθξηκέλα.
2.

Έιεγρνο:

α.
Ο κηζζσηήο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζην θνπξείν έιεγρν ηηκψλ,
ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή, ζπλνδεία γηαηξνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη
εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
β.
Η αθξίβεηα ησλ ειέγρσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά εηδψλ
πψιεζεο ηνπ κηζζσηή, πνπ ζα θαηαζέζεη ζην δηαγσληζκφ.
γ.
Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο ζα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ησλ
ρψξσλ ηνπ θνπξείνπ.
δ.
Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θνπξείνπ (πγεηνλνκηθφο
έιεγρνο), ζηελ αζθάιεηα ησλ ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Δπιβαπύνζειρ μιζθυηή
1.

Σνλ κηζζσηή επηβαξχλνπλ:
α.

Οη θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.

β.
Όιεο νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία γηα
ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεί (κηζζνδνζία, εξγαηηθέο εηζθνξέο, εξγαηηθά αηπρήκαηα
θιπ.) θαζψο θαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηηο εκέξεο αδείαο ε αζζέλεηάο ηνπ.
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γ.
Κάζε δεκηά, θζνξά ε βιάβε πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο.
2.
Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε
θάπνηνπ φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν αλάδνρνο έρεη
ιακβάλεηλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή
αλεπάξθεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο
δεκνζίσλ εζφδσλ. Δπίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα
δηθαηψκαηα ηνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Κήπςξη Ππομηθεςηή υρ Δκπηώηος – ποινικέρ Ρήηπερ
1.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
ζπλαθζεί επηβάιινληαη νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α

Όζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο:
(1)

Πψιεζε κε απζαίξεηε αχμεζε ηηκψλ.

(2) Πψιεζε εηδψλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη
πξνδηαγξαθέο θαηφπηλ καθξνζθνπηθήο ε κηθξνζθνπηθήο εμέηαζεο.
(3)

ζηηο

ηερληθέο

Με χπαξμε ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηαο.

(4) Με ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μνλάδνο ή
φηαλ ν ηξφπνο ζπλαιιαγψλ ηνπ δελ είλαη απηφο πνπ επηβάιιεηαη γηα δηάζεζε πξνο
ζηξαηησηηθή κνλάδα.
Δπηβάιιεηαη:
(1)

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε πξφζηηκν 500,00 επξψ.

(2)

Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε πξφζηηκν 1.000,00 επξψ.

(3)

Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε πξφζηηκν 1.500,00 επξψ.

(4)

Γηα ηελ ηέηαξηε παξάβαζε, έθπησζε.

β.
Όζνλ αθνξά πξνβιεκαηηθά ζε πνηφηεηα πξντφληα, ηα νπνία είλαη
επηβιαβή γηα ηελ πγεία ή κε ηνμηθέο θιπ. νπζίεο, αγαζά πνπ ππέρνπλ κφιπλζε θ.ν.θ
(ΚΤΑ 121/03, ΦΔΚ 685/ΣΒ/30.5.03)]:
Δπηβάιιεηαη
(1)

Γηα ηελ πξψηε παξάβαζε πξφζηηκν 2.000,00 επξψ.

(2)

Γηα ηελ δεχηεξε παξάβαζε, έθπησζε.
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2.
Όηαλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή
δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λ.4412/2016 θπξψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Δξαιπέζειρ επιβολήρ κςπώζευν – Ανυηέπα Βία
Γελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζηνλ αλάδνρν, εθφζνλ δηαπηζησζεί αλσηέξα βία, ε
νπνία έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνθαιείηαη αδπλακία παξάδνζεο ησλ εηδψλ κέζα ζην
ζπκβαηηθφ ρξφλν. Η απφδεημε αλσηέξαο βίαο είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

Σαμρνο άββαο Μαλνπζαξίδεο
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 49 / 2018

401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΌ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ
20 Απγ. 18
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

Α/Α

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Τπεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία :
(1) Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.
(2) Γειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα
θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα:
(α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη
ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ.
(β) Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο
πξάμεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ.
(γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ.
(δ) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη
3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 26.06.2002,
ζ.3) ή εζηθή απηνπξγεία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο.
(ε) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο
2005/60/ΔΟΚ ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(ζη) Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ,
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ γηα ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔL 101 ηεο 15.04.2011, ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν.4198/2013 (Α‟215).

Γεληθνί φξνη
δηαγσληζκνχ,
Άξζξν 6

1. ΦΑΚΔΛΟ “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ”
α.
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Α/Α
β.

β.

γ.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ

Τπεχζπλε Γήισζε, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη:
(1) Γελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο.
(2) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκφ.
(3) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
(4) Δίλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην
ηνκέα.
(5) Γελ έρεη θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
(6) Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
(7) Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, δειψλνληαη ζαθψο, νη
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη
(κε νπνηαδήπνηε ζρέζε) ζηελ επηρείξεζε.
(8) Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή
θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε.
(9) Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά
πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
(10) Γελ ππφθεηηαη ζηνπο ινηπνχο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν.4412/2016.
Τπεχζπλε Γήισζε ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ε εηαηξεία (ή επηρείξεζε):
(1) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ
πεξηγξαθψλ θαη ηνπο νπνίνπο ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή
δηαθνξνπνηήζεηο, απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή
ή πξνδηαγξαθή (θαηά πεξίπησζε) ηεο Τπεξεζίαο, απηέο πξέπεη απαξαίηεηα
λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξνζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ.
(2) Γε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ άκεζν ή έκκεζν αληηπξφζσπν ηνπο,
κφληκν ή ζε εθεδξεία Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη ηξηεηία απφ ηνλ ρξφλν απνζηξαηείαο
ηνπο.

Γεληθνί φξνη
δηαγσληζκνχ,
Άξζξν 6

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Αιρηαο (ΤΓ) Ιαηξνχ Νίθνο
Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

Σαμρνο άββαο Μαλνπζαξίδεο
ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
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