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Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 46/2018
1.
Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει την διενέργεια
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με
Φ.831.3/313/1358390/Σ.2968/1 Αυγ 2018/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο, για την ανάδειξη μειοδότη
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την «Αποξήλωση και απομάκρυνση μονάδας κοβαλτίου» για
τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ (αναλυτικά όπως Παράρτημα «Β» των όρων του
Διαγωνισμού), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016
προϋπολογισμού 67.941,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων
υπέρ τρίτων.
2. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29 Αυγούστου 2018 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 401 ΓΣΝΑ/Γρ. Προμηθειών, ενώπιον της
ορισθείσης για το σκοπό αυτό επιτροπής.
4. Η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του
διαγωνισμού
κατόπιν ανάρτησης
στις ιστοσελίδες
www.diavgeia.gov.gr,
www.promitheus.gov.gr, και www.army.gr
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων όπως ενημερώνονται μέσω αυτής για
τυχόν τροποποιήσεις.
5. Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι την 28 Αυγούστου 2018
ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. ανυπερθέτως. Προσφορές που θα κατατεθούν
μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνονται δεκτές και θα
επιστρέφονται στους δικαιούχους.
6. Τόπος υποβολής προσφορών: 401ΓΣΝΑ/Γρ.
Π. Κανελλοπούλου, αριθμός 1, ΤΚ 11525 Παπάγου, Αθήνα.

Προμηθειών,

οδός

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α»
«Β» και «Γ» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Ακριβές Αντίγραφο

Υπτγος Παναγιώτης Τάκος
Διευθυντής

Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας
Τμ. Γρ. Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικοί Όροι Διαγωνισμού
«Β» Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
«Γ» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/ 2018

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10 Αυγ 18

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ»
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Αποξήλωση και
απομάκρυνση μονάδας κοβαλτίου» του 401 ΓΣΝΑ, συνολικού προϋπολογισμού
67.941,50 € συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων 14,22032%. για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου, η οποία εγκρίθηκε με τη Φ.831.3/313/1358390/Σ.2968/1 Αυγ
2018/ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο. Η Υπηρεσία θα διενεργηθεί με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό,
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις
διατάξεις του Ν.4412/2016 και με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Δικαιούμενοι Συμμετοχής
1.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά).

β.

Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ.

Συνεταιρισμοί.

δ.

Κοινοπραξίες προμηθευτών.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

1.
Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους
ενδιαφερόμενους, στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι την
ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο
αντίγραφα.
2.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α.
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β.
διαγωνισμό.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον
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γ.
δ.
διαγωνισμού.
ε.

Ο αριθμός της διακήρυξης.
Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών & διενέργειας του
Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
α.
Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα, από τους γενικούς
και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και
στοιχεία, αριθμημένα και σε πίνακα περιεχομένων.
β.
Τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, υπεύθυνες
δηλώσεις, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, κ.ά.), ζητούμενα από τους γενικούς και
ειδικούς όρους και από την τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή της διακήρυξης,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αριθμημένα και σε πίνακα περιεχομένων. Σε
περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
γ.
TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
4.
Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στο Παράρτημα «Γ»
αναφέρεται ενδεικτικός πίνακας των απαιτουμένων δικαιολογητικών.
5.
Ο πίνακας των προσφερομένων μηχανημάτων, θα πρέπει απαραίτητα, να
κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (Λογιστικό φύλλο MICROSOFT EXCEL) στον
φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Ο πίνακας των προσφερομένων υλικών θα
πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
α.

Α/Α υλικού (από Κατάσταση Διακήρυξης)

β.

Περιγραφή Υπηρεσίας (από Κατάσταση Διακήρυξης)

γ.

Περιγραφή Προμηθευτή (Εμπορική Ονομασία)

δ.
ε.

Κωδικός προμηθευτή (Οίκου κατασκευής)
Συσκευασία και φώτο - απεικόνιση του υλικού σε ηλεκτρονική μορφή.

ζ.

Τιμή Μονάδας (Καθαρή Αξία)

η.

ΦΠΑ σε ποσοστό επί τοις εκατό (%)
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θ.

Τιμή με ΦΠΑ

ι.

Παρατηρήσεις (Τυχόν σχόλια από προμηθευτή).

6.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού
χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
7.

Οι προσφορές πρέπει:

α.
Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφα,
μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες, διορθώσεις κ.ά.,
που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των
προμηθευτών.
β.
αριθμητικά.
γ.

Να αναγράφουν τις προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και
Να είναι σαφείς και πλήρεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών

1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα
(180) ημερών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

μικρότερο

του

παραπάνω

ΑΡΘΡΟ 5ο
Αντιπροσφορές
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό,
πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, τα δικαιολογητικά και
στοιχεία, για κάθε περίπτωση όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα «Γ».
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ΑΡΘΡΟ 7ο
Αποσφράγιση Προσφορών
1.
Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από την διακήρυξη.
2.
Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικών-τεχνικών-οικονομικών)
γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών
την 29 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορές που
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς
επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
3.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

α.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της
Τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή η πρώτη και η τελευταία
σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Τα δικαιολογητικά, η Τεχνική
προσφορά και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς (όλα τα φύλλα που
απαρτίζουν αυτά) μονογράφονται. Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά
υπογράφεται ο σφραγισμένος φάκελος στον οποίο περιέχεται. Στη συνέχεια
ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές την ίδια ημέρα και ώρα.
β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στην Υπηρεσία
ΆΡΘΡΟ 8ο
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή
αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν
λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα, εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή στην
Yπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ειδικότερα, υποβάλλονται:
α. Τα προβλεπόμενα -κατά περίπτωση και αναλόγως της νομικής
μορφής του οικονομικού φορέα- επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα
οποία θα προκύπτουν με σαφήνεια:
(1)
Ότι το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν το
ΤΕΥΔ και τα λοιπά έγγραφα της υποβαλλόμενης προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την
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υπογραφή του/τους τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
(λ.χ ΦΕΚ εκπροσώπησης, έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, αντίστοιχη πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου κλπ).
(2)
Tο/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που φέρει/ουν την ιδιότητα
του μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό και για το/τα οποίο/α απαιτείται η συνυποβολή αποσπάσματος ποινικού
μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως αναλυτικά περιγράφεται σε παράγραφο β.
(1) κατωτέρω (λ.χ ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα διοίκησης,
συμφωνητικό σύστασης οικονομικού φορέα, κωδικοποιημένο καταστατικό, κλπ)
β.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά
περίπτωση. Αναλυτικότερα :
(1)
Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
(α)
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 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 Ενωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 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
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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/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
(2)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την 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.
(3)
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης που να πιστοποιεί ότι ο οικονομικός φορέας δεν
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκυπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
(4)
Πιστόποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.
2.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα σχετικά με τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης:
α.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.α.(1) του παρόντος

άρθρου:
Λόγω πολυτυπίας στην νομική μορφή των οικονομικών φορέων και των
διαφορετικών προβλεπόμενων κατά νόμο δικαιολογητικών απόδειξης των
προαναφερθεισών ιδιοτήτων, πλημμέλειες και ελλείψεις κατά την υποβολή τους, δε
συνιστούν αυτοτελή λόγο απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα,
καθόσον δίδεται προθεσμία στον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση – υποβολή
τους.
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β.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(1) του παρόντος

άρθρου:
(1)
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
(2)
Η υποχρέωση προσκόμισης (άρθρο 73, παρ.1 του
Ν.4412/16) του ποινικού μητρώου αφορά ιδίως :
(α)
Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε και Ι.Κ.Ε),
(β)
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
(3)
Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες,
ηλεκτρονικών αντιγράφων ποινικού μητρώου σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
9441οικ/.7-4-15 Εγκύκλιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η γνησιότητα των οποίων θα
ελέγχεται δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία.
γ.

Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παρ. 1.β.(2) του παρόντος:

(1)
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του
οικονομικού φορέα θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνο
τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση, του άρθρου 8 παραγρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, σε έντυπη
μορφή, υπογεγραμμένη πρωτότυπα και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, από τον
οικονομικό φορέα, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή
υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
(2)
Για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
απασχολούμενοι
στο
συμμετέχον
στο
διαγωνισμό
νομικό
πρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζεται πρωτότυπη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, του
εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη
πρωτότυπα, και με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στο
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό.
δ.
Αναφορικά με τα δικαιολογητικά των παρ. 1.β. (1), (2) και (3) του
παρόντος άρθρου:
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφους 1.β.(1), (2) και (3) του παρόντος,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
3.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της
διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Προσφορά Ενώσεων Οικονομικών Φορέων – Κοινοπραξιών
1.
Η ένωση οικονομικών φορέων ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, που
αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης
ή της κοινοπραξίας.
2.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της
εκτέλεσης προμήθειας ειδών θέματος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
3.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί,
αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η
παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της συμφωνίαςπλαίσιο, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της
κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.
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2.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής-μειοδότης
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «1») και να την προσκομίσει
μαζί με την υπογεγραμμένη από αυτούς σύμβαση.
3.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή
θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα και θα επιστρέφεται κατόπιν της
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του υλικού.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Προσφερόμενες Τιμές
1.
Με την προσφορά, η τιμή της προς εκτέλεσης Υπηρεσίας θα δίνεται ανά
μονάδα, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς, ως εξής:
α.
Τιμή μονάδος, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ, για
παράδοση των ειδών ελευθέρων, μέχρι και εντός του χώρου που θα υποδειχθεί από
τη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.
β.
Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ ή τροποποιηθεί από το κράτος, αυτός θα διορθώνεται
από την Υπηρεσία).
2.
Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές που
δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω
εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
6.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή θα
δίνεται υποχρεωτικά για κάθε είδος χωριστά.
7.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα
εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016.
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8.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΆΡΘΡΟ 12ο
Πληρωμή – Κρατήσεις
1.
Η πληρωμή θα γίνεται από το 401 ΓΣΝΑ και σε βάρος ιδίων πόρων με
βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.

Πρωτότυπο Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής.

β.
Αποδεικτικό Φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ για
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.
γ.
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΦΚΑ ή άλλου
ασφαλιστικού Φορέα
δ.
Αποδεικτικό γραμμάτιο ΑΔΔΥ, εκδιδόμενο από την Διαχείριση υλικού
του Νοσοκομείου, που να πιστοποιεί την εισαγωγή του μηχανήματος σε αυτό.
ε.
Βεβαίωση μη εκχώρησης τιμολογίου προς τρίτους στην περίπτωση
που η πράξη εξόφλησης του τιμολογίου διενεργείται 30 ημέρες μετά την
ημερολογιακή έκδοση του τιμολογίου.
2.
Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με κρατήσεις 14,22032%, οι οποίες
αναλύονται όπως παρακάτω:
α.

4% υπέρ ΜΤΣ

β.

8% υπέρ ΕΚΟΕΜΣ

γ.

2% υπέρ ΒΑΜ

δ.

0,0836% υπέρ Χαρτόσημο (ΜΤΣ/ΑΕΠΠ/ΕΑΑΔΗΣΥ)

ε.

0,01672% υπέρ ΟΓΑ/χαρτόσημο (ΜΤΣ/ΑΕΠΠ/ΕΑΑΔΗΣΥ)

στ.

0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

ζ.

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.

3.
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.
2198/94 στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία αφαιρουμένων των
κρατήσεων.
ΆΡΘΡΟ 13ο
Επανάληψη Διαγωνισμού
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Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν
ασύμφορα για το Δημόσιο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με
νέες έγγραφες προσφορές, μετά από νεώτερη πρόσκληση, της Αναθέτουσας Αρχής
σε αυτούς που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό, άνευ πρότερης
δημοσίευσης σύμφωνα με τον Ν.4412/16.
ΆΡΘΡΟ 14Ο
Χρόνος - Τόπος Παράδοσης
1.
Η Υπηρεσία (401 ΓΣΝΑ) επιθυμεί να εκτελεστεί όπως ορίζει η Σύμβαση
κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 401 ΓΣΝΑ με
μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή και θα παραλαμβάνονται από την
ορισθείσα για το σκοπό εκάστοτε επιτροπή.
2.
Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και με την τεχνική περιγραφή ή τεχνικά
χαρακτηριστικά (κατά περίπτωση) της Υπηρεσίας από την επιτροπή παραλαβών, με
σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του
προμηθευτή. Η επιτροπή παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με
πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο Φορέα.
3.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής
παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος
με έξοδα του προμηθευτή χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Ενστάσεις – Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 16ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις
1.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία που
του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016.
2.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν
φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
3.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
203 του Ν.4412/2016.
4.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
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ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α.
Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος, σύμφωνα με το
άρθρο 86 του Ν.4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 18Ο
Λοιποί Όροι
1.
Όπου από τους όρους του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση
πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου, αυτά κατατίθενται είτε ως πρωτότυπα
ή ως επικυρωμένα αντίγραφα. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν.
2690/1999, επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο
της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε διοικητική
αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή
φωτοαντιγράφου, αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στο προβλεπόμενο
από τις σχετικές διατάξεις έντυπο, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων.
2.
Ομοίως, τα κατατιθέμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από την τεχνική
περιγραφή ή προδιαγραφή (κατά περίπτωση) της διακήρυξης, θα πρέπει να είναι τα
πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει τα
κατατιθέμενα Prospectus να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση νομίμως
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του
Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.
3.
Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα
απορρίπτονται.
4.
Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των
οικονομικών και τεχνικών προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών
φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π) θα φέρουν
υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη
αναζήτηση των στοιχείων αυτών, οι προσφορές (οικονομικές-τεχνικές), να
συνοδεύονται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε
εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονομική
προσφορά: φύλλα 1-4, εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ).
5.
Οι προμηθευτές, εφόσον επιθυμούν εκχώρηση των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών τους σε τράπεζα, υποχρεούνται να το γνωστοποιούν στην Υπηρεσία
με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους. Προ της υπογραφής της
σύμβασης οι προμηθευτές θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της σύμβασης
εκχώρησης, προκειμένου να ελέγχεται από την Υπηρεσία. Το επίσημο πλέον κείμενο
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θα αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
6.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ακριβές Αντίγραφο

Ανχης(Ο) Γεώργιος Αλεξούδης
Δντης ΔΟΥ

Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας
Τμ. Γρ. Προμηθειών

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46 / 2018

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10 Αυγ. 18

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. ……………………
Προς:
401 ΓΣΝΑ
(Οδός-Αριθμός-Τηλ)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και
ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή
μας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..Δ/νση…………………………………………………
……….για
την
καλή
εκτέλεση
από
αυτήν
των
όρων
της
με
αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας
Τμ. Γρ. Προμηθειών

Ανχης(Ο) Γεώργιος Αλεξούδης
Δντης ΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46 / 2018

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
10 Αυγ 18

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ»
1.
Η σύμβαση που θα προκύψει από τον διαγωνισμό μετά από κατακύρωση
στον αντίστοιχο μειοδότη, θα έχει ισχύ για το χρονικό διάστημα που ορίζεται.
2.
Οι απαραίτητες εργασίες αφορούν την απομάκρυνση από το εσωτερικό
χώρο του Νοσοκομείου όλων των μηχανικών μερών της Μονάδας Κοβαλτίου Elite
100 και του σκελετού αυτής στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου με ύπαρξη και
διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων οχημάτων και γερανού, καθώς
και της ίδιας κεφαλής από τον υπάρχοντα χώρο.
Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας
Τμ. Γρ. Προμηθειών

Ανχης(Ο) Γεώργιος Αλεξούδης
Δντης ΔΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46 / 2018

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10 Αυγ 18

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[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 φορέα1
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: [ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/401 ΓΣΝΑ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
1/ΑΘΗΝΑ/11525]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Υπλγος (Ο) Ντάλλας Τρύφων]
- Τηλέφωνο: [2107494063-4546]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [401.grafeio.promithion@gmail.com]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια ΜΗ
Υγειονομικού Υλικού]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

18PROC003566591 2018-08-14
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλεκτρονικό. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας
κατά αποκλειστικότητα, του άρθρου
20: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό των εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν
οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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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 κατάλογο5:
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 Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
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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.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του
τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.

β) [……]
γ) [……]

Απάντηση:
[ ]
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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:
[……]
Ηλεκτρονικό. 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
ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
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;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ 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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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
10,11

2. δωροδοκία

·

12

3. απάτη ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση

της τρομοκρατίας14·
15

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου16
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, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]17
α) Ημερομηνία:[ ],
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απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει
καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν21:

σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια 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):
[……][……][……][……]19
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών
Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει
[] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία
είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης -[……]·
-[……]·
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
-[……]·
-[……]·
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
να
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
Εάν ναι, να
αναφερθούν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
αναφερθούν
λεπτομερείς
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
λεπτομερείς
πληροφορίες
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
πληροφορίες
[……]
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
[……]
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
των εγγράφων): 24
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
[] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
-[.......................]
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχιση της
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
αυτές τις περιστάσεις27
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29,

λόγω της συμμετοχής του στη
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία
της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια31 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι
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της προηγούμενης σύμβασης ,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών
Απάντηση:
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις
[] Ναι [] Όχι
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
του ν. 3310/2005 ;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
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 αναφέρονται, 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 δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
[Ημερομηνία-Υπογραφή]
Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας
Τμ. Γρ. Προμηθειών

Ανχης(Ο) Γεώργιος Αλεξούδης
Δντης ΔΟΥ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46 / 2018

401ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
10 Αυγ 18

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α/Α

Α/Α στη
Διακήρυξη

Περιγραφή
Υπηρεσίας
(από τη
Διακήρυξη)

Περιγραφή
Προμηθευτή

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Κωδικός
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Κωδικός
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

1
2
3
4

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός(Ο) Τρύφων Ντάλλας
Τμ. Γρ. Προμηθειών

Ανχης(Ο) Γεώργιος Αλεξούδης
Δντης ΔΟΥ

Κωδικός
CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
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