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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε ισχύει με τον Ν.3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη.
 Του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
 Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
 Του Π.Δ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
(ΦΕΚ 138/Α΄/05.06.2003).
 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
 Του Ν. 3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Του Π.Δ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες».
 Του Ν. 3868/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/3.8.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
 Του N.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθ. Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, κεφ. Ε’ άρθρο 29».
 Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
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 Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
 Του Ν. 4472/19-5-2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
 Του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις, άρθρο 113».
 Του Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις, άρθρο 119».
 Του Ν. 4496/2017 « Τροποποίηση του νόμου 2939/2001 και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
 Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Την υπ. αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
 Το υπ’αριθμ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».
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 Το υπ’αριθμ. 1354/23-05-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. «Συμπληρωματικές διευκρινιστικές
οδηγίες για τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α΄74) για τις συμβάσεις Προμηθειών και
Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών
Υγείας».
 Την υπ’αριθμ. 12η/01-06-2018 (θέμα 80ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2018
ως προς την διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του
εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, για την κάλυψη των αναγκών του
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).
 Το υπ’αριθ. 31255/28-08-2018 έγγραφο της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας σχετικά με τον Προγραμματισμό Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2018.
 Την υπ’αριθμ. 20η/04-09-2018 (θέμα έκτακτο 24ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε ο Ενιαίος - Κοινός Πίνακας Προγραμματισμού
Διαχειριστικού Έτους 2018 ως προς την διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών
και τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των Νοσοκομείων, για την
κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ).
 Την αποστολή του Ενιαίου – Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2018
στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), σύμφωνα με το άρθρο 41
παρ.7 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν.4472/2017, με κοινοποίηση
στην 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.20η/04-09-2018 (θέμα έκτακτο 24ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
 Την υπ’αριθμ.355/15-11-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου με την
οποία ορίζει επιτροπή για τη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών καθώς και για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού.
 Το υπ’αριθμ.25201/28-11-2018 Πρακτικό της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
 Το υπ’αριθμ.25203/28-11-2018 διαβιβαστικό για δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 Το υπ’αριθμ.25514/03-12-2018 έγγραφο της εταιρείας «SANECO» με σχόλια - παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών.
 Το υπ’αριθμ.25930/05-12-2018 έγγραφο της εταιρείας «ΑΛΚΩΝ» με σχόλια – παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών.
 Το υπ’αριθμ.26165/06-12-2018 Πρακτικό υποβολής τροποποιημένου κειμένου τεχνικών
προδιαγραφών.
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 Το υπ’αριθμ.26170/06-12-2018 διαβιβαστικό β΄ φάσης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
 Το γεγονός της μη υποβολής σχολίων – παρατηρήσεων από οικονομικούς φορείς επί των
τεχνικών προδιαγραφών της επιτροπής στην β΄ φάση δημόσιας διαβούλευσης.
 Την υπ’αριθμ. 29η/21-12-2018 (θέμα έκτακτο 26ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού.
 Την υπ’αριθμ.158/2016(ΦΕΚ 3968/Β/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την « Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15(Απόφαση 161/2016 ) με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης για το
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016(Α 147)».
 Την Κατευθυντήρια Οδηγία 23(Απόφαση 3/2018 ) με θέμα Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
 Την υπ’αριθμ.26399/10-12-2018 και με ΑΔΑ 6ΦΞ846906Α-4ΩΙ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκριση Δαπάνης για δέσμευση πίστωσης, του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) σε βάρος του ΚΑΕ 0899
και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α 1765, σύμφωνα με
την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων.
 Την υπ’αριθμ.19531/10-12-2018 και με ΑΔΑ Ω3Θ146906Β-ΧΛΘ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Έγκριση Δαπάνης για δέσμευση πίστωσης, του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
σε βάρος του ΚΑΕ 0899και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με
α/α 1801, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου
δεσμεύσεων.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Κοινό Διαγωνισμό με γραπτές- έντυπες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή
αναδόχου για υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) όπως και σε όλες τις εξωτερικές – εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένου και των διαμερισμάτων και το ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ιε και 86 παρ 2 του Ν.4412/2016), για ένα έτος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων(Άρθρα
121 του N.4412/2016).
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1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. δ, 96 και 121
του N.4412/2016)

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.Ν.Θ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
- Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης)

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

21-01-2019
Ώρα: 12:00μ.μ.

Γ.Ν.Θ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης)

22-01-2019
Ώρα: 10:00π.μ.

1. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του τμήματος Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.
4. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) (στο εξής Νοσοκομείο)
5. Οι προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην υπηρεσία
διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική ή από τη γραμματεία». Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν
καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως
άνω τρόπο.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημέρα / ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της ή την ακριβή ημέρα / ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή
ακριβή ημέρα / ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο,
πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι
πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.
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Η διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι:
Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης): Λαγκαδά 196 ΤΚ 564 30, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο : 2313 324 374 (Γραφείο Προμηθειών)
FAX
: 2313 324 375 (Γραφείο Προμηθειών)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tachmatzidoua@psychothes.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: promithies@psychothes.gr
Δικτυακός Τόπος (URL): http://www.psychothes.gr
Αρμόδιος για Πληροφορίες: κ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
2. Οριζόντια Ρήτρα (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Δικαίωμα συμμετοχής (Άρθρο 25 του Ν.4412/2016)
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
4. Θα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προ κηρυχθείσας υπηρεσίας.
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Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν:
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
(http://www.eprocurement.gov.gr), σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου (www.psychothes.gr)
Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Στον Ελληνικό Τύπο Εβδομαδιαία Τοπική Ν. Θεσσαλονίκης: Επτά Ημέρες
Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της, το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σε μορφή αρχείου pdf, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από το Νοσοκομείο θα αναρτηθούν και στον δικτυακό τόπο της Αρχής: www.psychothes.gr.
5. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) άρθρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α 147) (Οδηγίες
συμπλήρωσης από Γενική Διεύθυνση Δημοσίων
Συμβάσεων κατευθυντήρια Οδηγία 15 με ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 92 Ν.4412/2016)

1. Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους
σύμφωνα με τα άρθρα 92-96 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107
του Ν. 4497/2017. Συγκεκριμένα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι
ενδείξεις:
 Τη λέξη προσφορά
 Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
 Τον τίτλο της διακήρυξης
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 Τον αριθμό της διακήρυξης
 Την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
 Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)
2. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
 Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο θα εσωκλείονται, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1η της παρούσας διακήρυξης.
 Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) , τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ομαδοποιημένα όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2η της παρούσας διακήρυξης
 Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο) , τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3η της παρούσας διακήρυξης.
3. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του, η οποία μονογράφεται από τον προσφέροντα και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών.
4. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) καθώς και οι φάκελοι των πιθανών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα
είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον
οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
7. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
9. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους,
ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
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10. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μoνογραμμένη
από τον προσφέροντα.
11. Η προσφορά απορρίπτεται όταν αυτή περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
12. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ

1.ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 93
Ν.4412/2016)

Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται, επί ποινής απόρριψης, σε πρωτότυπο και αντίγραφο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α

Συμπληρωμένο έντυπο «Τ.Ε.Υ.Δ» επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79
του Ν. 4412/16 και 79Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017
Οδηγίες περί του τρόπου συμπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου μπορούν να αναζητηθούν στην υπ’ αρ. 158/2016 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β 3698/16-11-16. Το «Τ.Ε.Υ.Δ» συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας
23(Απόφαση 3/2018 ) (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) με θέμα Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του.
Διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο pdf, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να
το υπογράψουν και το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή.
Το Τ.Ε.Υ.Δ υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησης του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμε11
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τοχής, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη σύμβασης. Είναι
δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.13 του Ν.4497/2017 όπως προστέθηκε το άρθρο 79Α
μετά το άρθρο 79 του Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται ότι :
Κάθε προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥΔ.
Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.
Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων.
Β

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) όπως εκάστοτε ισχύει
όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ανέρχεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημέρες.
6. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
7. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
8. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι υπόχρεος εγγραφής (σύμφωνα με τον Ν.2939/2001) του
Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και αν ναι να δηλώνεται ο αριθμός ΕΜΠΑ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν είναι υπόχρεος εγγραφής (σύμφωνα με τον Ν.2939/2001)
του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) το δηλώνει στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωσή του.

Γ

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Άρθρο 94 Ν.4412/2016)

Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ
(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:
12
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Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης
και θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:
1. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης
όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
2.Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση
προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης, (π.χ. πιστοποιητικά ISO, σχετικές
άδειες κ.λ.π.) καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
3.Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί
τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και
επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
γ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ημερών.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά 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 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή
έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής.

3.ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, συμπληρωμένο
τον πίνακα οικονομικής προσφοράς ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ )
σύμφωνα με το υπόδειγμα, στο σύνολο των πεδίων του, που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
της παρούσας διακήρυξης.
Οι οικονομικές προσφορές δίδονται επί ποινή αποκλεισμού αποκλειστικά σε ευρώ. Προσφορές που
δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
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Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο 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.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
Υπηρεσία η οποία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική
Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η τιμή της
προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της.
Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές δύναται να απορριφθούν από την Αναθέτουσα Αρχή μόνο εάν τα
παρεχόμενα στοιχεία, εκ μέρους του συμμετέχοντα Οικονομικού Φορέα, δεν εξηγούν κατά τρόπο
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που παρατίθενται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της
Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) (w.w.w.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.
Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016,
γ) της οποίας το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών (δηλ. η συνολική προσφερόμενη
τιμή) υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως αυτή δίδεται στην παρούσα Διακήρυξη),
δ) που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής,
ε) στην οποία δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην οποία ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος από τον ζητούμενο της Διακήρυξης,
στ) στην οποία δεν συμπληρώνεται έστω και ένα πεδίο του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
ζ) στην οποία δεν συμπίπτουν οι τιμές (αριθμητική και ολογράφως) των πεδίων του ΕΝΤΥΠΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συνημμένο Παράρτημα Γ’).
Επισημαίνεται ακόμη ότι :
α) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν,
σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016,
β) Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού των προσφερόμενων τιμών μπορεί να
συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω εντύπου,
14
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γ) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της
σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά
τον προσφέροντα,
δ) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές
άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα δημόσια έγγραφα της προσφοράς μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων), επικυρωμένα είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.(άρθρο 1 & 3 του Ν. 4250/2014 και άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017). Οι υπεύθυνες δηλώσεις
χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ.
ιστ και 97 του Ν.4412/2016)

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για χρονικό διάστημα
διακοσίων σαράντα (240) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των διακοσίων σαράντα (240) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί εγγράφως και εγκαίρως από την
Αναθέτουσα Αρχή και πάντως πριν από τη λήξη ισχύος των, κατ’ ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος των προσφορών.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών ματαιώνονται
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 53 παρ.3 του
Ν.4412/2016)

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Να έχουν αριθμημένες σελίδες.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται
η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ.
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου των προσφερομένων ειδών με τεχνικό περιεχόμενο στα οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης της Τεχνικής Προσφοράς μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (Άρθρο
57 του Ν.4412/2016)

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(Άρθρα 121 και 102 του Ν.4412/2016)

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Aρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλλει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016)

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά
την υπογραφή της Σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική πα17
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ραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον δύο (2)
μήνες επιπλέον της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης.
 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση της σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 περιπτ. ζ του Ν.4412/2016)
Η παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού των
Νοσοκομείων, του Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), από τον
ΚΑΕ 0899 «Λοιπές Δαπάνες».
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ χωρίς ΦΠΑ
8.000,00€

6.451,61€

Αναλυτικά:

Αναλυτικά:

1. Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 3.000,00€

1. Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2.419,36€

2. Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 5.000,00€

2. Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 4.032,26€

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών μηνιαίων Τιμολογίων και την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από επιτροπές που θα οριστούν για το
σκοπό αυτό, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 5 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Φόροι – Κρατήσεις (Άρθρο 350 παρ. 3, 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016)
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
δ) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το
άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.
3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010): 2,00%.
ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού, (4% για προμήθεια υλικών, 8% για την παροχή υπηρεσιών).
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά
αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ιε και 86 παρ 2 του Ν.4412/2016)

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ και η κατακύρωση γίνεται
τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα:


Να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού μετά από αιτιολογημένη
απόφασή της σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.



Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.
4412/2016.



Να αποφασίσει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη η μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ και το
15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου του ΦΠΑ στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα
έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών δηλαδή προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών
των οικονομικών φορέων.
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ΑΡΘΡΟ 11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127του Ν.4412/2016)

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100,
102 και 117 παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 του Ν.4412/2016)

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών έχουν ως εξής:
 α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
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Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται επίσης από
τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση του Αρμοδίου οργάνου.
 β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινήσεις από τους
διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
 γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται έπειτα από την ειδική πρόσκληση του
Αρμοδίου οργάνου και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς
τιμή των πεδίων του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον
προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 Ν. 4412/2016 οπότε και συντάσσεται ένα ενιαίο πρακτικό.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 100 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 107 του
Ν.4497/13-11-2017.

2

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ανάδοχος της υπηρεσίας θα ανακηρυχθεί εκείνος που θα προσφέρει τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» (Άρθρο 103
Ν.4412/2016)

Μετά και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που έγιναν αποδεκτοί σε όλα τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης και την
ολοκλήρωση αξιολόγησης των προσφορών, ανακηρύσσεται μετά από σχετική απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου περί έγκρισης των επιμέρους σταδίων του διαγωνισμού, ο “Προσωρινός Ανάδοχος” της δημόσιας σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον “Προσωρινό Ανάδοχο”
να υποβάλλει εντός δέκα ημερών (10) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 όλων των παρακάτω δικαιολογητικών ως αποδεικτικά μέσα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των Μερών IV.Α, IV.Β και IV.Γ του συνημμένου ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103
του Ν. 4412/2016.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
79Α του Ν.4497/2017 οι οποίες προήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.
Η Αναθέτουσα Αρχή ζητεί από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όμως εάν τα δικαιολογητικά φέρουν διάρκεια ισχύος (όπως
η ασφαλιστική και η φορολογική ενημερότητα) και εξακολουθούν να ισχύουν κατά το χρόνο που ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά στην αναθέτουσα αρχή, καλύπτουν την απαίτηση προσκόμισης «επικαιροποιημένων δικαιολογητικών» και δεν απαιτείται να
εκδίδονται εκ νέου (μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης προσκόμισης τους).
Αντιθέτως, εάν από την κείμενη νομοθεσία δεν προκύπτει η χρονική διάρκεια ισχύος των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ή η ισχύς αυτών έχει λήξει ήδη κατά το χρονικό διάστημα
που ο προσωρινός ανάδοχος προσκαλείται από την αναθέτουσα αρχή να τα προσκομίσει επικαιρο23
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ποιημένα, τότε οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά επικαιροποιημένα, με ημερομηνία έκδοσης αυτών μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης υποβολής τους.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (πρβλ. άρθρο 105 του Ν.
4412/2016).
Όσοι υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν αλλά και της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 105 του Ν.
4412/2016).
Τα δικαιολογητικά ως αποδεικτικά μέσα προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης και είναι τα εξής:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ειδοποίηση προσκόμισης των δικαιολογητικών, 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 να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 7
του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω πρόσωπα:
 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) κατατίθεται και για τους διαχειριστές.
 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών για τα μέλη του Δ.Σ.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου και τα λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές του άρθρου 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 (περί μη πτώχευσης, εξυγίανσης, δικαστικής εκκαθάρισης, κλπ), δεδομένου ότι βεβαιώνουν έννομες καταστάσεις μέχρι και το χρόνο έκδοσής τους, δεν
είναι απαραίτητο να εκδίδονται και κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών. Τουναντίον, αρκεί η
προσκόμισή τους από τον προσωρινό ανάδοχο με ημερομηνία μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή τους, δεδομένου ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καλύπτουν όλο το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα και ως εκ τούτου, καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 104
παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια Οικονομική Εφορία της διοικητικής περιφέρειας εγκατάστασής του ή ηλεκτρονικά από το taxis net, όπου θα φαίνεται ότι είναι ε24
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νήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και η οποία είναι
εν ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις,
χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του
Ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν το
προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις,
χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του
Ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του
οικονομικού φορέα σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο θα είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου,
όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται
η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου αναδόχου
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους,
ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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Αν το κράτος –μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 τα έγγραφα
ή τα πιστοποιητικά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη-μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 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.
Ως χρόνος έκδοσης της ένορκης βεβαίωσης, που προσκομίζεται σε αντικατάσταση και μέχρι την έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού (πιστοποιητικού του ΣΕΠΕ), μπορεί να είναι οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μέχρι την
προσκόμισή της μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχο, αρκεί
στο περιεχόμενο της να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
8. Ένορκη βεβαίωση για την περίπτωση της μη αθέτησης των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβ-

λέπονται στις παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας, όπως
αυτή προβλέπεται από την παρ 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, ότι (ο προσωρινός ανάδοχος) δεν
έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο18 παρ 2 Ν.4412/16.
9. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιας υπηρεσίας που θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων κατά ISO κλπ.
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19
του Ν.4412/2016.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/κοινοπραξία
υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή, η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται ομοίως στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης του από το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Επισημαίνεται ότι:
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984(Α΄188).

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 105 του Ν.4412/2016)

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες (20) από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
απορρίπτεται η προσφορά του, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,
σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της καθαρής αξίας της υπηρεσίας και ισχύ μέχρι την επιστροφή της, η οποία
και θα παραμείνει στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Η εγγύηση
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καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση της παράβασης των όρων της σύμβασης όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Υπογράφεται και
από τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον
τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα στοιχεία της υπηρεσίας.
δ. Την προσφερόμενη τιμή.
ε. Τις τεχνικές προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας.
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
η. Τον τρόπο πληρωμής
θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (άρθρο 202 Ν. 4412/2016) όταν:
α. Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες.
β. Παραλήφθηκε οριστικά η υπηρεσία.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 132 του Ν.4412/2016)

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, την απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Αρμόδιο όργανο για να εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών
σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016 είναι η Επιτροπή της
περίπτωσης β) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με
τον Ν. 4497/2017.

ΑΡΘΡΟ 17. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 91 του Ν.4412/2016)

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια της παραγράφου «ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. δ, 96 και 121 του
N.4412/2016)» της παρούσας.
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Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν.4412/2016)

Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
(Πρβλ έκτο εδάφ. της παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς
την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται
εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
29

19PROC004299145 2019-01-03
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία,
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο
της σύμβασης.
Σε περίπτωση, τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτασης) εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο μήνες μεγαλύτερος
από τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης όπως ορίζεται στην παρούσα.
Εγγυητική προκαταβολής
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής
προκαταβολής.
Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 19. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Άρθρο 106 του Ν.4412/2016)

Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει
τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
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δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 20. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρα 203, 205
& 218 του Ν.4412/2016)

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί
με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
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Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 21. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (Άρθρο 204 του Ν.4412/2016)

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204
του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρα 216 & 219 του Ν.4412/2016)

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 216
του Ν.4412/2016 θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή που θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) της Αναθέτουσας Αρχής,
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύμφωνα με το άρθρο 219 του
Ν.4412/2016 γίνεται από επιτροπή παραλαβής/παρακολούθησης που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής/παρακολούθησης κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής/παρακολούθησης, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους
της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύ32
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τερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 23. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι
οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την υπηρεσία/προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με
τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των
σχέσεων αυτών.
Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου,
στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη
σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 24. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 133 του Ν.4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό της προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει
μονομερώς μια δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι
που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, αν:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή
εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών νόμοι και διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 26. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ

ΤΟ

Γ.Ν.Θ.΄΄Γ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄, ΤΟ

Γ.Ν.Θ

«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

-

Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ – ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CPV (90921000-9)

Γενικοί όροι
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των εντομοκτονιών, των μυοκτονιών και της απολύμανσης χώρων.
1.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στην πραγματοποίηση του έργου που θα αναλάβει σε
όλους του χώρους του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» όπως και σε
όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές του συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων,
καθώς και στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, που βρίσκεται στην οδό Καραολή & ΔημητρίουΚοσμά Αιτωλού 1.
2.
Η ανάδοχος εταιρεία πρέπει να διαθέτει ισχύουσα άδεια καταπολέμησης εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την
οποία θα επισυνάπτει σε φωτοαντίγραφο.
3.
Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίσει στοιχεία αποδεικτικά της επιστημονικής και
επιχειρησιακής επάρκειας της καθώς και στοιχεία πιστοποίησης εκτέλεσης ανάλογου έργου σε κατ’
ελάχιστον τρία (3) νοσοκομεία του ΕΣΥ. Θα ληφθούν υπόψη, πλέον της εμπειρίας σε παρόμοια
έργα, τυχόν πιστοποιήσεις και συστατικές επιστολές Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων, που
βεβαιώνουν την ολική ποιότητα παροχής υπηρεσιών της εταιρείας στους πελάτες της.
4.
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης
ποιότητας κατά το ISO 9001:2015 για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων, επισυναπτόμενο σε
αντίγραφο. Επιθυμητή πιστοποίηση CEPA (Confederation of European Pest Management
Accosiations Certification) – πρότυπο ΕΝ 16636 – Υπηρεσίες καταπολέμησης παρασίτων –
απαιτήσεις & αρμοδιότητες, σύμφωνα με το πρωτόκολλο CEPA Certifi
5.
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην
εργασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007, το οποίο θα επισυναφθεί με
αντίγραφο.
6.
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, επισυναπτόμενο σε αντίγραφο.
7.
Να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (δηλώνεται
στην υπεύθυνη δήλωση).
8.
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αστικής
ευθύνης προς τρίτους για βλάβη, σε πρόσωπα ή υλικά λόγω της ιδιαιτερότητας των χώρων, υψηλές
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και αξιόπιστες που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων
εφαρμογών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», το
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και όλες οι εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ,
εξαιτίας πράξης ή παράλειψης των υπαλλήλων του εργολάβου. Να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο
της ασφαλιστικής κάλυψης.
9.

Η ανάδοχος εταιρεία ευθύνεται αστικά και ποινικά για όλο το προσωπικό της.

10.
Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει μόνιμο επιστημονικό προσωπικό με εκπαίδευση
και εμπειρία στο αντικείμενο ικανό σε αριθμό ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.«Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» όπως και όλες τις εξωτερικέςεποπτευόμενες δομές του συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του
Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου . Να απασχολεί επιστήμονες (γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους,
χημικούς, επόπτες Δημόσιας Υγείας κλπ) εγγεγραμμένους, με σχετική άδεια από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (να κατατεθεί πίνακας προσωπικού από την Επιθεώρηση
Εργασίας).
11.
Να κατατεθεί κατάσταση που να αναφέρει αριθμό απασχολούμενων επιστημόνων, τεχνικών,
εξοπλισμών, μηχανογραφική υποστήριξη, δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του έργου και
έκδοσης των απαιτούμενων αναφορών και εκθέσεων.
12.
Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων στο
αντικείμενο επιστημόνων, οι οποίοι θα υπογράφουν και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.
13.
Με
έγγραφό
της
προς
το
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
το
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, θα
ορίζει συγκεκριμένα και ονομαστικά τον επιστημονικό συνεργάτη της, ο οποίος θα βρίσκεται ανά
πάσα στιγμή σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των χώρων. Ο επιστημονικός συνεργάτης της
εταιρείας θα παρευρίσκεται υποχρεωτικά όταν εκτελούνται εργασίες στους χώρους του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Θα οργανώνει, θα κατευθύνει και θα έχει την πλήρη ευθύνη για
όλη τη διαδικασία των εργασιών, θα είναι συνυπεύθυνος μαζί με τον εργολάβο για τη λήψη μέτρων
ασφάλειας των χώρων, του προσωπικού του συνεργείου, του προσωπικού του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, των ασθενών και παντός ευρισκόμενου ανθρώπου εντός των
αναφερθέντων χώρων.
14.
Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκδίδει πιστοποιητικό για όλων των ειδών τις
εργασίες που εκτελεί. Να δημιουργηθεί αρχείο ιστορικού επισκέψεων (βιβλίο επισκέψεων, το οποίο
θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται σε κάθε προγραμματισμένη και έκτακτη επίσκεψη από την
εταιρεία
και
αρμόδιο
υπάλληλο
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
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Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές του
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο) για
την παρακολούθηση της πορείας της καταπολέμησης, να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων τα
συμβάντα, οι επισκέψεις, οι εφαρμογές και τα ευρήματα των δικτύων παρακολούθησης τρωκτικών
και ερπόντων εντόμων. Επιπλέον, οι κατόψεις δικτύου παρακολούθησης, οι μηνιαίες εκθέσεις
πεπραγμένων, τα αρχεία παρακολούθησης των σταθμών μυοκτονίας και εντομοκτονίας, οι άδειες
σκευασμάτων, τα πιστοποιητικά εφαρμογών και τα όποια σχόλια ή υποδείξεις θα
συμπεριλαμβάνονται στο «ΦΑΚΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ», την ευθύνη ενημέρωσης του
οποίου θα έχει ο ανάδοχος, κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις που θέτουν οι
αρμόδιοι φορείς (ΕΦΕΤ, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλπ), σε
εναρμόνιση με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, σε δύο αντίγραφα, ένα στον αρμόδιο
υπάλληλο παρακολούθησης των χώρων, ένα στον Επόπτη Δημόσιας Υγείας και ειδικό αντίγραφο
για τους χώρους όπου απαιτείται (πχ μαγειρεία).
15.
Η ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει γραπτώς προτάσεις σχετικά με την επίλυση
διαπιστωθέντων προβλημάτων, που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας της.
16.
Η ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών καθώς και να
ενημερώνει εγγράφως μία εβδομάδα πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε εργασίας.
17.
Να εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ελέγχου του έργου που θα
πρέπει να περιλαμβάνει σήμανση των θέσεων ελέγχου με barcode.
18.
Όλες οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και
διακριτικότητα που απαιτείται, όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές, η κείμενη νομοθεσία και
σύμφωνα
με
τις
υποδείξεις
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
19.
Κατά τη διάρκεια των εφαρμογών δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται η εργασία του
προσωπικού του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΨ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως
και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των
διαμερισμάτων, καθώς και στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο από τα συνεργεία της αναδόχου. Οι
εφαρμογές δεν πρέπει να προκαλούν δυσοσμία στους παραπάνω αναφερθέντες χώρους και να
προκαλούν ζημιά στα τρόφιμα.
20.
Η ανάδοχος εταιρεία με την προσφορά της οφείλει να περιγράψει ακριβώς τον εξοπλισμό και
τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσει. Να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαδικασίας από
ασφαλή απόσταση και να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου και διακοπής της διαδικασίας από
απόσταση για λόγους ασφαλείας. Να προσκομιστούν φωτογραφίες των μηχανημάτων καθώς και του
συστήματος ελέγχου και διακοπής της διαδικασίας από απόσταση.
21.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της, να
υποχρεώσει τις εταιρείες που έχουν υποβάλει προσφορές, να πραγματοποιήσουν επίδειξη της
μεθόδου και της εργασίας τους εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα έχει καθοριστεί,
προκειμένου να γίνει η τελική αξιολόγηση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κατά την οποία, η όποια
εταιρεία, αφού έχει κληθεί δεν παρουσιασθεί εντός του καθορισμένου διαστήματος, θα θεωρείται ότι
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δεν καλύπτει τους ζητούμενους όρους της διακήρυξης και η προσφορά της δε θα λαμβάνει
περαιτέρω μέρος στο διαγωνισμό. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα καθίσταται απορριπτέα μια προσφορά,
όταν μετά από επίδειξη η επιτροπή σε συνεργασία με τον Επόπτη Δημόσιας Υγείας (όπου υπάρχει)
κρίνει ότι η μέθοδος που εφαρμόσθηκε δεν καλύπτει τους όρους της διακήρυξης και είναι
αναποτελεσματική.
22.
Με την ανάθεση του έργου η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να πραγματοποιήσει επιθεώρηση
του
συνόλου
των
εγκαταστάσεων
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου,
να καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση και να εκτιμήσει τα προβλήματα με στόχο να εκπονήσει
στρατηγική αντιμετώπισή τους.
23.
Να διατηρεί κάτοψη των εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου με
αρίθμηση/επισήμανση των σταθμών δόλωσης ή απώθησης. Με την υπογραφή της σύμβασης θα
χαρτογραφηθούν
τα
κρίσιμα
σημεία
του
περιβάλλοντα
χώρου
για
το
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
το
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και για όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες
προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλοι, κοριοί κλπ) κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
24.
Να συνεργάζεται και να δέχεται τον έλεγχο και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου και συγκεκριμένα της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, της
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, της Προϊσταμένης της Επιστασίας του Γ.Ν.Θ.«Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικέςεποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του
Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
25.
Να προσκομίζει στους αρμόδιους υπαλλήλους των ανωτέρω αναφερθέντων, δηλαδή του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, τα δελτία ελέγχου όλων των εργασιών που περιγράφονται, όπου
θα καταγράφονται τα αποτελέσματα του ελέγχου (τα θετικά και τα αρνητικά), καθώς και εκθέσεις
όλων των ενεργειών (προγραμματισμένων ή έκτακτων).
26.
Όλες οι έκτακτες περιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα εντός 4 ωρών. Η 24ωρη
κάλυψη θα αφορά όλες τις ημέρες του έτους (Σαββατοκύριακα και αργίες).
27.
Το κόστος των εργασιών καθώς και των υλικών και των δραστικών ουσιών που θα
χρησιμοποιηθούν θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την ανάδοχο εταιρεία.
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28.
Οι απολυμαντές της εταιρείας να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους ειδικές στολές, γάντια, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας, μάσκες, μπότες και
σκούφους. Επίσης να φέρουν μαζί τους κιβώτιο Α΄ Βοηθειών με αντίδοτα σκευάσματα.
29.
Ουδεμία
ευθύνη
φέρει
το
Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
το
Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ψ.Ν.Θ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και όλες οι εξωτερικές - εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο,
εξαιτίας πράξης ή παράλειψης της εταιρείας.
30.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης σε έκτακτη κλήση, το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», το
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και όλες οι εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και το Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, θα
δύναται με μονομερή απόφαση, να αναθέτει τις απαιτούμενες ενέργειες σε τρίτο συνεργείο,
παρακρατώντας την αμοιβή από τον ανάδοχο και να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης.
31.
Η αμοιβή του αναδόχου θα γίνεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η καταβολή της δόσης θα
γίνεται μετά την ενημέρωση του βιβλίου επισκέψεων και την επαλήθευση των ενεργειών του από
τους αρμόδιους φορείς του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» όπως και σε
όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές του συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων,
καθώς και στο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο.
Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
ΠΡΟΙΟΝΤΑ:
1.
Τα σκευάσματα (εντομοκτόνα – μυοκτόνα κλπ υλικά) που θα χρησιμοποιούνται πρέπει να
είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές
των σύγχρονων εντομοκτόνων, τρωκτικοκτόνων κ.α. Να φέρουν την ένδειξη (ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ) και να έχουν χρησιμοποιηθεί διεθνώς και από τoν ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας).
2.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει τις άδειες εγκρίσεως των σκευασμάτων και
τα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS). Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν
να είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ορίζεται από
τον 721/77 Νόμο και σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 102425/15-7-99 έγγραφο.
3.
Κριτήριο επιλογής των σκευασμάτων να είναι η ελάχιστη τοξικότητα σε σχέση με το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, η μέγιστη ασφάλεια εφαρμογής τους, η δυνατότητα χρήσης τους χωρίς
παρεμπόδιση των λειτουργιών του Νοσοκομείου, η διακριτικότητα της εφαρμογής τους και η μη
πρόκληση βλάβης στην υγεία των ασθενών και του προσωπικού.
4.
Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι συσκευασμένα σε δοχεία, ερμητικά
σφραγισμένα με ταινία ασφαλείας. Να φέρουν ετικέτες που θα αναγράφουν τους αριθμούς έγκρισης,
τα δραστικά συστατικά και την περιεκτικότητα αυτών, τις οδηγίες χρήσεως και τις οδηγίες
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προφύλαξης. Η αποσφράγισή τους θα γίνεται μπροστά στους αρμόδιους υπαλλήλους του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
5.
Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν να μη χρειάζονται πρόσμιξη ή διάλυση με διάφορους
διαλύτες, νερό κλπ. Να προσκομισθούν αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά στις συνθέσεις των χημικών
και στους τρόπους χρήσης τους.
6.
Τα υπολείμματα (άδεια δοχεία φαρμάκων/εντομοκτόνα) θα διαχειρίζονται με ασφάλεια και
σύμφωνα με τη Νομοθεσία (Εθνική-Κοινοτική) με ευθύνη της ανάδοχου εταιρείας.
Η μη κατάθεση αποδεικτικών των ανωτέρω συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Έλεγχος ερπόντων εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κλπ)
Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διενεργεί εντομοκτονίες στους χώρους των
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ως εξής:
1.
Προληπτικά, επί μη ύπαρξης προβλήματος μία φορά το μήνα στους χώρους υψηλού
υγειονομικού ενδιαφέροντος (μαγειρεία, διανομεία, κουζίνες κλπ), ενώ επί ύπαρξης προβλήματος
άμεσα και όχι αργότερα από 24 ώρες από τη λήψη τηλεφωνικής ειδοποίησης.
2.
Θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο παρακολούθησης ερπόντων εντόμων σε όλες τις
κτιριακές δομές του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΨ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως
και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των
διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, προκειμένου να παρακολουθείται
δυναμικά η ένταση και η φύση του προβλήματος και να πιστοποιείται η απουσία ερπόντων εντόμων.
3.
Θα πρέπει να εγκαταστήσει δίκτυο παγίδων ερπόντων εντόμων σε κρίσιμα σημεία των
κτιριακών
εγκαταστάσεων
του
Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
Το δίκτυο θα αποτελείται από ατοξικές παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόμων, οι οποίες θα
περιέχουν τροφικό δόλωμα και κολλώδη επιφάνεια. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει
στο Νοσοκομείο πλήρη περιγραφή αυτών των παγίδων. Το είδος των παγίδων σύλληψης θα πρέπει
να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά.
4.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων, συμπεράσματα και ενδεχόμενες προτάσεις.
5.

Εκτός από τα χημικά προϊόντα, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει και
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εναλλακτικές μεθόδους καταπολέμησης (οικολογικές).
6.
Σε υπόγειους χώρους, ισόγειους χώρους και στο σύνολο των φρεατίων, θα γίνονται
ψεκαστικές εφαρμογές υπολειμματικότητας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
7.
Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα γίνει στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, με χρήση τζελ, εφαρμογές που θα επαναλαμβάνονται όποτε
παρουσιαστεί ανάγκη, προκειμένου να ελεγχθεί η όποια προσβολή εντόμων, με σκοπό την μόνιμη
και καθολική απουσία τους.
8.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να αντιμετωπίσει περιπτώσεις προσβολής άλλων
παρασίτων όπως ψύλλοι, κοριοί κλπ. με τη χρήση άοσμων, μη τοξικών και αβλαβών σκευασμάτων
για τον άνθρωπο.
9.
Οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι φιλικές προς τους
ασθενείς και εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη
συγκεκριμένη χρήση και θα αναφέρονται οι ονομασίες, η σύστασή τους, οι οδηγίες χρήσης και τα
αντίδοτά τους.
10.
Να χρησιμοποιείται διαφορετικό φάρμακο για τα Νοσηλευτικά Τμήματα και διαφορετικό για
τους χώρους που οι υπάρχουσες συνθήκες είναι κατάλληλες για τη διαβίωση και τον
πολλαπλασιασμό των εντόμων (κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, κοριοί, ψύλλοι). Τέτοιοι
χώροι είναι τα υπόγεια, οι αποχετεύσεις, τα κεντρικά φρεάτια κλπ.
11.
Για τις αποθήκες και χώρους εισόδων του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και για όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου
μία τουλάχιστον εφαρμογή και έλεγχος αποτελεσμάτων, θα αφορά εξειδικευμένα στην
καταπολέμηση των ψύλλων. Ο ανάδοχος καλείται να καλύψει τυχόν επείγουσες ανάγκες
μικροβιακής απολύμανσης χώρων νοσηλείας (θάλαμος νοσηλείας) των παραπάνω κτιρίων, χωρίς
επιπλέον χρηματική επιβάρυνση. Η τεχνική της εντομοκτονίας και μυοκτονίας να γίνεται με
ομοιόμορφη κατανομή των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στους χώρους και να γίνεται
παρακολούθηση από υπεύθυνο επιστήμονα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Να γίνεται δε
αναπλήρωση των φαρμάκων-σκευασμάτων όπου κρίνεται αναγκαίο.
12.
Εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζεται η καθημερινή επανεμφάνιση εντόμων και τρωκτικών η
ανάδοχη εταιρεία είναι υποχρεωμένη, να επαναλάβει χωρίς αμοιβή τη χρήση της μεθόδου μέχρι να
εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τα τρωκτικά με δυνατότητα αλλαγής φαρμάκου.
13.

Τα χημικά προϊόντα- φάρμακα να είναι αποτελεσματικά και να μη λερώνουν τους τοίχους.

Έλεγχος ιπτάμενων εντόμων
Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διενεργεί έλεγχο ιπτάμενων εντόμων, στους χώρους των
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟ41
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ΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ως εξής:
1.
Επί διαπίστωσης προβλήματος είναι δυνατόν να ζητηθεί ειδικός ψεκασμός σε εξωτερικούς
χώρους αναπαραγωγής και ανάπαυσης ιπταμένων εντόμων.
2.
Ειδικότερα στο χώρο των μαγειρείων και των διανομείων, θα τοποθετείται ειδικό επίχρισμα
ή και κατάλληλες παγίδες ιπτάμενων εντόμων, πάντα σε συνεννόηση με τους αρμόδιους υπαλλήλους
του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
3.
Το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και
το Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)», διαθέτει στο
χώρο των μαγειρείων τρεις (3) ηλεκτρικές εντομοπαγίδες με λαμπτήρες και ειδική κολλητική
επιφάνεια. Συντήρηση και αντικατάσταση των κολλητικών επιφανειών καθώς και των λαμπτήρων.
4.
Μύγες: Εξωτερικά, στο χώρο των σκουπιδιών, διασκορπισμός ή ψεκασμός ανασταλτικού
ρυθμιστή της ανάπτυξης ατελών σταδίων της μύγας με φάρμακα υπολειμματικής διάρκειας.
5.
Κουνούπια: Καταπολέμηση των προνυμφών με την τοποθέτηση ειδικής ταμπλέτας ή χρήση
υγρού ψεκάσματος με φορητούς ψεκαστήρες χειρός στις εστίες υψηλού φορτίου εντός του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, όπως ο βιολογικός καθαρισμός, τα λιμνάζοντα ύδατα, σε
σημειακές πηγές (βαρέλια), φρεάτια και λοιπές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών ανά μήνα από τον
Απρίλιο έως και το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, της
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή της Προϊστάμενης Επιστασίας των παραπάνω
αναφερθέντων οργανισμών. Ενδεχομένως, η προνυμφοκτονία να λάβει χώρα σε συνδυασμό με
δράσεις περιορισμένης ή εντοπισμένης ακμαιοκτονίας (κωνωποκτονίας) με εναλλακτικούς
ψεκασμούς, σε χώρους πράσινου και εξωτερικά – περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων.
6.

Σφήκες: Καταπολέμηση και εξόντωση των σφηκών και των φωλιών τους.

7.

Διάφορα έντομα: Καταπολέμηση των νυμφών και εντόμων που εμφανίζονται στα δέντρα.

8.
Οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι φιλικές προς τους
ασθενείς και εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη
συγκεκριμένη χρήση και θα αναφέρονται οι ονομασίες, η σύστασή τους, οι οδηγίες χρήσης και τα
αντίδοτά τους.
9.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων σχετικά με
τον έλεγχο ιπτάμενων εντόμων, με συμπεράσματα και ενδεχόμενες προτάσεις.
Έλεγχος τρωκτικών
Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διενεργεί μυοκτονίες στους χώρους του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟ42
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ΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ως εξής:
1.
Έλεγχος όλων των δολωματικών σταθμών, που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά των κτιρίων
του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου και αντικατάσταση των δολωμάτων, τουλάχιστον μια φορά το
μήνα.
2.
Η ανάδοχος εταιρεία με την ανάθεση του έργου και στη διάρκεια του θα πρέπει να
αντικαταστήσει τυχόν φθαρμένους και ελαττωματικούς δολωματικούς σταθμούς με νέους, στο
υφιστάμενο δίκτυο. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και ασφαλείας με
ειδικό κλειδί, προκειμένου να καταστεί απαγορευτική η προσέγγιση ανθρώπων ή άλλων θηλαστικών
πέραν των τρωκτικών. Το κόστος για την αντικατάσταση των φθαρμένων δολωματικών σταθμών ή
την εγκατάσταση νέων θα βαρύνει την ανάδοχη εταιρεία.
3.
Ανάλογα με την εκτίμηση και τις ανάγκες που τυχόν προκύψουν, οι δολωματικοί σταθμοί
μπορούν να αυξηθούν αριθμητικά και να επεκταθούν σε επιπλέον χώρους έτσι ώστε να
διασφαλίζεται μόνιμα και
πιστοποιημένα η απουσία τρωκτικών στους χώρους του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
4.
Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν, θα στερεωθούν μόνιμα στο έδαφος θα
διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση και θα επισημανθούν σε κατόψεις των κτιρίων του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
5.
Οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα συμπαγή τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα
επιτρέπουν την εκτίμηση της κατανάλωσης τους και δεν θα ενέχουν τον κίνδυνο διασποράς στο
περιβάλλον. Στους εσωτερικούς χώρους του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου,
μόνο εφόσον υπάρξει πρόβλημα και αμέσως μετά τη λήψη τηλεφωνικής ειδοποίησης, με
τοποθέτηση προστατευμένων δολωμάτων, ακίνδυνων για την υγεία των ασθενών και του
προσωπικού και πάντα μετά από συνεννόηση με την Επόπτρια Δημόσιας Υγείας, την Επιτροπή
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή την Προϊστάμενη Επιστασίας.
6.
Στους χώρους των μαγειρείων και των διανομείων τροφής και σε άλλους ευαίσθητους
χώρους που τυχόν επισημανθούν, δεν θα γίνεται χρήση τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων.
7.
Στην περίπτωση ενεργής προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση
και με τη χρήση μηχανικών μέσων σύλληψης (κόλες, παγίδες κλπ), την εφαρμογή εντατικού
προγράμματος καταπολέμησης, με καθημερινές επιθεωρήσεις της προσβεβλημένης περιοχής και του
περιβάλλοντα αυτής χώρου, μέχρι την πιστοποίηση επίλυσης του προβλήματος.
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8.
Καταγραφή και αναφορά στην Επόπτρια Δημόσιας Υγείας ή στην Προϊστάμενη Επιστασίας
των σταθμών που πιθανόν έχουν υποστεί φθορές ή έχουν καταστραφεί, έτσι ώστε να ακολουθήσει η
άμεση αντικατάστασή τους. Το κόστος αντικατάστασής τους θα βαρύνει την ανάδοχη εταιρεία.
9.
Οι δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν να είναι φιλικές προς τους
ασθενείς και εγκεκριμένες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη
συγκεκριμένη χρήση και θα αναφέρονται οι ονομασίες, η σύστασή τους, οι οδηγίες χρήσης και τα
αντίδοτά τους.
10.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα
παρουσιάζονται τα ευρήματα των παγίδων του δικτύου μυοκτονίας, οι βεβαιώσεις επισκέψεων και
τα όποια συμπεράσματα και προτάσεις.
11.
Αντίστοιχα, θα ελέγχονται οι ταράτσες του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου
και θα τοποθετούνται τρωκτικοκτόνα σκευάσματα υπό την επίβλεψη υπαλλήλου της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
12.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρακολουθεί σε τακτά διαστήματα το σύνολο των φρεατίων
του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
13.
Για την αποφυγή φαινομένων ανθεκτικότητας των τρωκτικών στα συνήθη μυοκτόνα
σκευάσματα θα πρέπει να προτείνεται η εναλλαγή αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Οφιοαπώθηση
Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προβαίνει σε εργασίες, ως εξής:
1.
Οι εργασίες θα διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον
Οκτώβριο.
2.
Οι εργασίες θα λαμβάνουν χώρα προληπτικά, σε τακτική μηνιαία βάση κατά το
προαναφερθέν χρονικό διάστημα, επί μη ύπαρξης προβλήματος, ενώ σε έκτακτο πρόβλημα άμεσα
και όχι αργότερα από 24 ώρες από τη λήψη τηλεφωνικής ειδοποίησης.
3.
Τα
σημεία
εφαρμογής
θα
είναι
η
περίμετρος
του
οικοπέδου
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, ύποπτοι χώροι όπου εντοπίζονται φίδια (φρεάτια, χώροι με
έντονη βλάστηση κλπ), αλλά και σημεία εξωτερικά και περιμετρικά των κτιρίων.
4.
Οι εργασίες να περιλαμβάνουν συνδυασμένη χρήση παγίδων και άλλων στερεών μέσων
οφιοαπώθησης, καθώς και ψεκασμό με υγρά μέσα απώθησης, αναλόγως του χώρου και του
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προβλήματος.
5.

Οι εργασίες δεν θα λαμβάνουν χώρα σε καμία περίπτωση εντός των κτιρίων.

6.
Τα φαρμακευτικά σκευάσματα που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συγκεκριμένη χρήση και θα αναφέρονται η
ονομασία, η σύστασή τους, οι οδηγίες χρήσης τους και τα αντίδοτά τους.
Απολύμανση
1.
Η Εταιρεία υποχρεούται να αναλάβει χωρίς πρόσθετο κόστος τη διενέργεια εξειδικευμένης
απολύμανσης σε συγκεκριμένο περιορισμένο χώρο (υπόγειοι διάδρομοι, νεκροθάλαμοι, ψυκτικοί
θάλαμοι προσωρινής αποθήκευσης Επικίνδυνων Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων κλπ) μια
φορά το μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο σε έκτακτη ανάγκη άμεσα και όχι αργότερα από 24 ώρες
από τη λήψη τηλεφωνικής ειδοποίησης μετά από υπόδειξη της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, της
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή της Προϊσταμένης της Επιστασίας του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
2.
Η απολύμανση να γίνεται με τη χρήση εγκεκριμένου απολυμαντικού σκευάσματος από τον
Ε.Ο.Φ. με ευρύ φάσμα δράσης κατά ιών (ιός ηπατίτιδας, AIDS/HIV), βακτηρίων, μυκήτων και σε
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να φέρει υπολειμματική δράση και αθροιστικές ιδιότητες. Το
σκεύασμα θα πρέπει να είναι ελεύθερο αλδεϋδών και να μην περιέχει ειδικότερα φορμαλδεΰδη ή
οποιαδήποτε άλλη αλδεΰδη. Τα σκευάσματα αυτά επίσης, δεν πρέπει να είναι ερεθιστικά σε
βλεννογόνους και στο αναπνευστικό κατά την χρήση τους και να εξασφαλίζει άριστο καθαρισμό και
απορρύπανση. Θα πρέπει να έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας και να μην επηρεάζεται η δράση
τους από οργανικές ύλες και βιολογικά υγρά.
3.
Ενδείκνυνται η εφαρμογή αυτών με την χρήση της μεθόδου ψυχρής εκ νέφωσης ή μέσω
ψεκασμού χαμηλής πίεσης ανάλογα με τον χώρο εφαρμογής. Απαιτείται η ομοιόμορφη κάλυψη
όλου του όγκου του προς απολύμανση χώρου και των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτόν με το
συγκεκριμένο σκεύασμα.
4.
Η απολύμανση στους ανωτέρω χώρους θα πραγματοποιείται παράλληλα με την εφαρμογή
απεντόμωσης – μυοκτονίας, όταν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες χρήσης των
προϊόντων.
5.
Η εφαρμογή θα γίνεται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν διαταράσσεται η λειτουργία του χώρου
και θα γνωστοποιείται στους αρμόδιους υπαλλήλους του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, ο
χρόνος που απαιτείται για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του χώρου και τα ειδικά μέτρα
προφύλαξης που συστήνονται.
6.
Η ανταπόκριση της Εταιρείας
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του

στην απαίτηση των αρμοδίων υπαλλήλων του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
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ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, για εξειδικευμένη απολύμανση χώρου, να μην υπερβαίνει τις 4
ώρες από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης, ώστε η επαναχρησιμοποίηση του χώρου να γίνεται το
ταχύτερο δυνατό.
7.
Όλοι
οι
χώροι
των
κτιρίων
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και όλες οι εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές
συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου
(θάλαμοι ασθενών όταν απαιτηθεί, γραφεία, υπόγεια, βοηθητικοί χώροι, τουαλέτες, μαγειρεία,
διάδρομοι, ταράτσες, κουζίνα, χειρουργεία, όλα τα εργαστήρια, περβάζια παραθύρων), τα προαύλια
όλων των κτιρίων Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΨ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως
και όλες οι εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων,
καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, κεντρικές αποχετεύσεις και φρεάτια, απόθήκες,
κάδοι σκουπιδιών, χώρος συλλογής σκουπιδιών, ραφεία, πλυντήρια. Η σειρά της έναρξης
απολύμανσης σε κάθε εφαρμογή, καθορίζεται από τους εκάστοτε φορείς του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
8.
Για την αποφυγή υγειονομικών προβλημάτων ιδιαίτερα σε χώρους μαζικής χρήσεως πχ
τουαλέτες, αποδυτήρια κρίνεται απαραίτητη η χρήση απολυμαντικών μικροβιοκτόνων σκευασμάτων
2 φορές το μήνα.
9.
Με ευθύνη του συνεργείου και τη συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-Ψ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως και σε όλες τις
εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των διαμερισμάτων, καθώς και
του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, πριν την έναρξη της απολύμανσης των συγκεκριμένων χώρων θα
πρέπει να απομονώνεται ο κλιματισμός. Στη συνέχεια θα απολυμαίνονται με θερμική μέθοδο
(υδρατμός υπό πίεση- ατμογεννήτρια) τα στόμια παροχής και απαγωγής αέρα του κλιματισμού. Το
συνεργείο απολύμανσης υποχρεούται προ της ενάρξεως της απολύμανσης να στεγανοποιεί το χώρο
με ειδικές ταινίες, ώστε να μην υπάρχει διαφυγή φαρμάκου και δημιουργία κινδύνων ή μείωση της
αποτελεσματικότητας.
10.
Ο απολυμανθείς χώρος θα πρέπει να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί μετά την πάροδο το
πολύ τριών (3) ωρών μετά το πέρας της επέμβασης. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα, ο υπεύθυνος
επιστήμονας εκ μέρους της εταιρείας υποχρεούται να παρευρίσκεται στο χώρο για επίβλεψη,
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει εγγράφως στο
προσωπικό
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΨ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως
και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των
διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου, τους χώρους ώστε να
επαναχρησιμοποιηθούν και οφείλει να είναι απολύτως υπεύθυνη για την αποτροπή κινδύνων.
11.
Ο συνολικός επιθυμητός αριθμός αποικιών μικροοργανισμών (C.F.U.) που θα πρέπει να
ανιχνεύεται ανά κυβικό μέτρο (m3) αέρα με τη μέθοδο της δειγματοληψίας και καλλιέργειας της
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ενσφηνώσεως δια φυγόκεντρου δυνάμεως (R.C.S.). Μετά την πάροδο τριών (3) ωρών από την
απολύμανση: C.F.U./ m3=0, μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την απολύμανση: C.F.U./
m3<50, μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την απολύμανση: C.F.U./ m3<100. Να
προσκομισθούν αποδεικτικά στοιχεία ως μέρος των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς, με τα
οποία πιστοποιείται η εξουδετέρωση των μικροβίων (αποικιών) σύμφωνα με τα ζητούμενα
standards.
Απώθηση πτηνών
1.
Θα εφαρμόζεται πρόγραμμα απώθησης πτηνών από έμπειρο τεχνικό προσωπικό με
διάφορα υλικά όπως είναι η χρήση ειδικού τζελ εκφοβισμού, όπου υπάρχει πρόβλημα μετά από τις
υποδείξεις της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή της
Προϊσταμένης της Επιστασίας, με τρόπους που να μην προκαλούν βλάβη στο οικοσύστημα στους
χώρους
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»,
του
Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΨ.Ν.Θ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)» όπως
και σε όλες τις εξωτερικές-εποπτευόμενες δομές συμπεριλαμβανομένων και των
διαμερισμάτων, καθώς και του Ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
Απόσμηση
1.
Θα εφαρμόζεται μετά τις υποδείξεις της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας, της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ή της Προϊσταμένης της Επιστασίας.
2.
Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι κατάλληλο για τη συνεχόμενη απόσμηση. Θα πρέπει
να είναι σε μορφή τζελ (ευκολότερη εφαρμογή και τοποθέτηση σε θήκη), από αδρανή υλικά και
μείγμα ενεργών συστατικών, τα οποία θα απελευθερώνονται ομοιόμορφα με εξαέρωση, έτσι ώστε
σε αέρια φάση να αλληλεπιδράσουν με τα συστατικά που προκαλούν την οσμή μετατρέποντάς τη σε
αβλαβές και άοσμο υλικό.
3.
Η σύσταση των ενεργών συστατικών τα οποία θα απελευθερώνονται να επιτυγχάνουν την
βέλτιστη επεξεργασία του αέρα και να μην είναι τοξικά καθώς η εφαρμογή ενός τέτοιου προϊόντος
σε δημόσιους χώρους προσιτούς σε όλους επιφέρει σημαντικούς κινδύνους. Επίσης, δεν πρέπει να
περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για τους χρήστες και το περιβάλλον και θα
υποβάλλονται οι σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη χρήση, την ονομασία,
τη σύστασή τους, τις οδηγίες χρήσης τους και τα αντίδοτά τους.
Θεσσαλονίκη 06-12-2018
Η Επιτροπή σύνταξης των Κοινών Τεχνικών προδιαγραφών:
1. Λουλούδης Αντώνιος Μαρία, ΠΕ Μηχανικών
2. Παρτσουνίδου Χριστίνα, ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας
3. Παυλίδου Άννα, ΤΕ Νοσηλευτριών
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ): 108.903,69 τ.μ.

ΚΤΙΡΙΟ ΟΞΕΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8

Κλινικές: Α΄ - Β΄ - Γ΄ - Δ΄ Οξέα
Νοσοκομείο Ημέρας
Ηλεκτροεγκεφαλογράφος
Αποθήκες Εσωτερικές και Εξωτερικές
Γραφεία
Βιβλιοθήκη
Αρχείο Κλινικών
Αμφιθέατρο
ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΘΕΞΙΣ (Μονάδα Απεξάρτησης)

1
2

Ισόγειο
Όροφος

1
2
3

Σχολή Ειδικότητας
ΚΕΚ
Εφημερείο

1

Ισόγειο

ΚΤΙΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΕΙΩΝ

ΔΕΗ Η/Ζ

ΚΤΙΡΙΟ Β – Δ
1
2
3
4
5
6
7
8

Κλινική Ακαταλογίστων
Φαρμακείο
Κουρείο – Κομμωτήριο
Εργαστήριο
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε
Γραφείο ΕΚΑΒ
Γυμναστήριο
Σωματείο

1
2

Μαγειρεία – Τραπεζαρία
Αποθήκη Τροφίμων

ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
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1
2
3
4

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Κλινική Παρατεινόμενης Νοσηλείας
«ΙΑΝΟΣ»- Απεξάρτηση (διπλή διάγνωση)
Αποθήκη εύχρηστου υλικού
Σχολική Μονάδα

1
2
3
4
5
6
7
8

ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
Παθολογική Κλινική
Αποθήκες Παθολογικής
Εξωτερικά Ιατρεία Ειδικοτήτων
Ακτινολογικό
Οδοντιατρείο
Αποθηκευτικοί Χώροι Εσωτερικοί & Εξωτερικοί
Νεκροθάλαμος
Μικροβιολογικό

1
2

Κλινική Detox
Αποθήκη Γενικού Υλικού

ΚΤΙΡΙΟ Detox

ΚΤΙΡΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
1
2
3

Υπόγειο
Ισόγειο
Όροφος
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ

1

Ισόγειο
ΚΤΙΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

1

Συνεργεία

1
2
3
4

ΚΤΙΡΙΟ Β΄ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
Οξέα Β΄ Πανεπιστημιακής
Μέσης Νοσηλείας
Μονάδα Πρασίνου
Πολυχώρος Πολιτισμού Γ.Ε.Π.Ε. & Κ.Δ.

1
2
3
4

ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας
Αποθήκη Υλικού
Γραφείο Λοιμώξεων
Εκκλησία
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ΟΔΗΓΟΙ
1

Ισόγειο

1
2
3
4

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Γραφεία Διοίκησης
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικής
Γραφείο Υποδοχής
Εξωτερικές Αποθήκες
ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΛΗΣ

1
2

Πύλη
Τηλεφωνικό Κέντρο

1
2

Αιμοδοσία
Τ.Ο.Μ.Υ

1
2

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Κλινική Επανένταξης (Ισόγειο & Όροφος)
Αποθήκες Κλινικής (Υπόγειο)

ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

1
2.α
2.β
2.γ
2.δ
2.ε
3.α
3.β
3.γ
3.δ
4.α
4.β
5
6
7
8
9
10
11
12

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ Ψ.Ν.Θ.
Θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών (Καρτερές)
Α΄ ΜΟΨΣΑΤ (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου) 2.(α+β+γ+δ+ε)
Β΄ ΜΟΨΣΑΤ (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Β΄ ΜΟΜΨΕΤ (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης Ατόμων με Διαταραχές Μνήμης (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κεντρικού Τομέα (Κτίριο Καραολή & Δημητρίου)
Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Κτίριο Γιαννιτσών) 3.(α+β+γ+δ)
Κέντρο Ημέρας (Κτίριο Γιαννιτσών)
Συμβουλευτικός Σταθμός Τοξικομανών (Κτίριο Γιαννιτσών)
Τμήμα Ψυχοθεραπείας και Στήριξης Οικογένειας (Κτίριο Γιαννιτσών)
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα (Αμπελόκηποι – Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 41)
4.(α+β)
Κινητή Μονάδα Παίδων – Εφήβων (Αμπελόκηποι – Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 41)
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα ( Συκιές – Παπαδοπούλου 20)
Ξενώνας «Διάπλους» ( Ναυαρίνου – Βύρωνος 5)
Ξενώνας «Νόστος» (Α.Πόλη – Ακροπόλεως 20)
Οικοτροφείο «Πολίχνης» ( Πολίχνη -Τέρμα Αγνώστου Στρατιώτη)
Οικοτροφείο «Αλκυόνη» (Δήμος Περαίας – Αμπελοκήπων 18 Α)
Οικοτροφείο «Αμάλθεια» ( Δήμος Εχεδώρου Νίκης 8)
Οικοτροφείο «Ζέφυρος» ( Εύοσμος – 25ης Μαρτίου)
Οικοτροφείο «Χρυσαλλίδα» ( Δήμος Περαίας – Ψαρών 6)
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13
14

Συμβουλευτικός Σταθμός Αλκοολικών (Πτολεμαίων 21)
Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» Πολυδύναμος Συμβ. Σταθμός (Αναγεννήσεως 13)

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΨΝΘ - Διεύθυνση
1
2
3
4
5
6
7

Αγ. Σοφίας 82Γ, 1ος Δ1, 54634Θεσ/νίκη
Αγ. Σοφίας 82Γ, 1ος Δ2, 54634Θεσ/νίκη
Αγ. Σοφίας 82Γ, 2ος Δ3, 54634Θεσ/νίκη
Αγ. Σοφίας 82Γ, 2ος Δ4, 54634Θεσ/νίκη
Αγ. Σοφίας 82Γ, 2ος Δ5, 54634Θεσ/νίκη
Αγ. Σοφίας 82Γ, 3ος Δ8, 54634Θεσ/νίκη
Αναγεννήσεως 13, 3ος, 54627Θεσ/νίκη

8

Αναγεννήσεως 13, 4ος, 54627Θεσ/νίκη

9
10

Βενιζέλου 80, 3ος 56728 Νεάπολη
Δ. Γούναρη 40, 8ος,54621 Θεσ/νίκη
Μανουσογιανάκη 7 3ος, Δ14, 54621Θεσ/νίκη

11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Παπαναστασίου7,4ος56429 Σταυρούπολη
Πατρ Διονυσίου5,2ος 54635 Θεσ/νίκη
Ρόδου 5, 2ος 56625 Συκιές
Σοφοκλέους 17, 2ος Δ5, 54633 Θεσ/νίκη
Σοφοκλέους 17, 2ος Δ7, 54633 Θεσ/νίκη
Προξ.Κορομηλά 31,6ος, 54622 Θεσ/νίκη
Σωκράτους 6 55438 Άγ. Παύλος
Αισώπου 10 Τ.Κ 54627
Μακεδονίας 21 (1ος)Τ.Κ 54642
Μακεδονίας 21 (1ος)Τ.Κ 54642
Μακεδονίας 21 (1ος)Τ.Κ 54642
Μακεδονίας 21 (3ος)Τ.Κ 54642
Μακεδονίας 21(3ος)Τ.Κ 5464
Κωνσταντινουπόλεως 77
Καραολή και Δημητρίου 34 54630
Αγ. Σοφίας82Γ΄ (4ος ) Τ.Κ 54633
Αγ.Σοφίας 82Γ΄(2ος) Τ.Κ 54633
Αγ .Σοφίας 82Γ΄(3ος) Τ.Κ 54633
Αγ. Σοφίας 82Γ΄(4ος) Τ.Κ 54633
Αγ.Σοφίας 82Γ΄(5ος) Τ.Κ 54633
Αγ. Σοφίας 82Γ΄(5ος) Τ.Κ 54633
Αγ. Σοφίας 82Γ (6ος) Τ.Κ 54633
Καβάφη 8 Σταυρούπολη Τ.Κ 56429
Θερμοπυλών 7 Τ.Κ 56625
Νικηταρά 3 Τ.Κ.56728
Σμύρνης 2 Τ.Κ 56728
51

19PROC004299145 2019-01-03
20
21
22
23

Σοφοκλέους 17 Τ.Κ 54633
Αγ.Γεωργίου 9 Τ.Κ 54635
Βενιζέλου 24 Πολίχνη Τ.Κ 56533
Κουτηφάρη 21 Τ.Κ 56123

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ): 229.070,00τ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ 1
1

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη
ΚΤΙΡΙΟ 2

1

ΟΚΑΝΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΤΙΡΙΟ 3

1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

ΚΤΙΡΙΟ 4
ΥΠΟΓΕΙΟ:
Η/Μ Εγκαταστάσεις – Νεκροθάλαμος
ΙΣΟΓΕΙΟ:
Ακτινολογικό Εργαστήριο
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Κυτταρολογικό Εργαστήριο
Τεστ ΠΑΠ
Γραφεία Ιατρών των Κλινικών που αναπτύσσονται στις πτέρυγες
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Βιοχημικό Εργαστήριο
Ανοσολογικό Εργαστήριο
Εργαστήρια Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής
Γραφεία Ιατρών των Κλινικών που αναπτύσσονται στις πτέρυγες
Διανομείο Φαγητού
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Χειρουργεία
Θάλαμος Ασθενών Γνάθο Δ΄ Χειρουργικής Κλινικής
Εργαστήριο Ενδοσκοπήσεων (ανήκει στην Δ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική
Κλινική)
Γραφεία Ιατρών των Κλινικών που αναπτύσσονται στις πτέρυγες
Διανομείο Φαγητού
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ΚΤΙΡΙΟ 5α
1
1
1
2
1
1

ΙΣΟΓΕΙΟ:
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Πανεπιστημιακή Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας
Βρογχοσκοπικό Εργαστήριο
ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Πλαστική Χειρουργική – Μονάδα Εγκαυμάτων
ΔΩΜΑ
Αποθηκευτικοί Χώροι
ΚΤΙΡΙΟ 5β

1
1
1
1

1
1
1
1
1
2

1
2
1

ΙΣΟΓΕΙΟ:
Αποθήκη
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Γαστρεντερολογική Κλινική – Ενδοσκοπικό Εργαστήριο
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική
ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Γναθοπροσωποχειρουργική Δ΄ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική
ΚΤΙΡΙΟ 5γ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΗ ΠΤΕΡΥΓΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟ:
Φαρμακείο, Η/Μ Εγκαταστάσεις
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Α΄ Πνευμονολογική
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Β΄ Πνευμονολογική
ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Β΄ Χειρουργική Κλινική
ΔΩΜΑ
Βιβλιοθήκη
Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας

ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Ιματισμός
Εποπτεία
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΤΙΡΙΟ 6
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ΚΤΙΡΙΟ 8
1
2
3
1
2
1
2

ΙΣΟΓΕΙΟ:
Εργαστήρια ΩΡΛ., ΟΦΘ., ΝΕΥΡΟΛ. Κλινικών
Διανομείο Φαγητού
Η/Μ Εγκαταστάσεις
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Κλινική ΩΡΛ
Πανεπιστημιακή Γ΄ Νευρολογική Κλινική
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Οφθαλμολογική Κλινική
Χειρουργεία
ΚΤΙΡΙΟ 9

1
1
2
3

ΙΣΟΓΕΙΟ:
Αρχεία Νοσοκομείου
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Α΄ Παθολογική Κλινική
Β΄ Παθολογική Κλινική
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
ΚΤΙΡΙΟ 10

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

ΙΣΟΓΕΙΟ:
Ακτινοσκοπικό Εργαστήριο
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Αξονικός – Μαγνητικός Τομογράφος
Αποστείρωση
Η/Μ Εγκαταστάσεις – Β΄ Υποσταθμός
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και Ηλεκτροφυσιολογίας
Χειρουργεία
Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Β΄ Καρδιολογική Κλινική
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Καρδιο-Θωρακοχειρουργική Κλινική
Νευροχειρουργική Κλινική
Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική
Στεφανιαία Μονάδα
ΚΤΙΡΙΟ 11

1
1
1

ΙΣΟΓΕΙΟ:
Νοσοκομείο Ημέρας, Γραφεία Ιατρών
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Ψυχιατρική Κλινική Παίδων – Εφήβων
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1

ΚΤΙΡΙΟ 12
Π.Ε.Δ.Υ. (Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας)
ΚΤΙΡΙΟ 13
Μαγειρεία, Κεντρική Αποθήκη

1

ΚΤΙΡΙΟ 14
Κεντρικό Μηχανοστάσιο – Ηλεκτροστάσιο – Α΄ Υποσταθμός

1

1
2
1
2

1

1
2
1
1

ΚΤΙΡΙΟ 19
ΙΣΟΓΕΙΟ:
Εργαστήριο Γονιδιακής Θεραπείας
Πειραματικά Εργαστήρια
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Σταθμός Αιμοδοσίας
Απογευματινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
ΚΤΙΡΙΟ 20
Κτίριο Κρατουμένων (το υπόγειο χρησιμοποιείται ως Αρχείο του Νοσοκομείου)
ΚΤΙΡΙΟ 21
ΙΣΟΓΕΙΟ:
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία & Αιματολογικά Εργαστήρια
Η/Μ Εγκαταστάσεις
ΟΡΟΦΟΣ 1ος
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών & Αποθεραπείας
ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Αιματολογική Κλινική

Θεσσαλονίκη 06-12-2018
Η Επιτροπή σύνταξης των Κοινών Τεχνικών προδιαγραφών:
1. Λουλούδης Αντώνιος Μαρία, ΠΕ Μηχανικών
2. Παρτσουνίδου Χριστίνα, ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας
3. Παυλίδου Άννα, ΤΕ Νοσηλευτριών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ημερομηνία..…./.…../…….
Προς : Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Στοιχεία οικονομικού φορέα
-Επωνυμία…………………………………………….
ΑΦΜ…………………………………………………
-ΔΟΥ………………………………………………….
-Διεύθυνση……………………………………………
-Τηλ…………………………………………………...
-FAX..………………………………………………...
-Email..………………………………………………..
Α/Α
1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
Γ.Ν.Θ«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
Γ.Ν.Θ
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ……………………
Φ.Π.Α. 24%............................
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ……………………….
…………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)
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Η προαναφερόμενη τιμή κατακύρωσης νοείται για την παροχή του συνόλου της υπηρεσίας προς το
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και προς το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), με ευθύνη και μέριμνα της αναδόχου εταιρίας. Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω συμβατική αξία θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
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 φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222023]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΑΓΚΑΔΑ 196 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 564 30]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ]
- Τηλέφωνο: [2313 324 374]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [tachmatzidoua@psychothes.gr & www.promithies@psychothes.gr ]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.psychothes.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ
(CPV 90921000-9)]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[010/2018]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε
άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό
(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή 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:

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 δια- [] Ναι [] Όχι
δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
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 συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ- γ) [……]
χουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικα- []Ναι []Όχι
νότητες 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 ανα[]Ναι []Όχι
θέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 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 καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1
έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους
της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
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):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΕάν όχι αναφέρετε:
ΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχβ)[……]
β)[……]
ρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να αναφερ- Εάν ναι, να αναφερτους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασ- θούν λεπτομερείς θούν λεπτομερείς
φάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμεπληροφορίες
πληροφορίες
νων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
[……]
[……]
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκκαταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνιδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγκής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα- γράφων): xxiv
φέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγΑπάντηση:
γυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
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 οποια- [] Ναι [] Όχι
δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
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 οποί-[.......................]
ους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύ-[.......................]
ναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκ- (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκτρονικά, αναφέρετε:
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σο[] Ναι [] Όχι
βαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη[.......................]
ροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών
Απάντηση:
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής
[] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 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:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κρι- Απάντηση
τηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επι[] Ναι [] Όχι
λογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμ- […]
μένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii;
του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκΕάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγτρονικά, αναφέρετε:
γράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οι- [] Ναι [] Όχι
κονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
φορέας:
εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική εΑπάντηση:
πάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργαέτος: [……] κύκλος εργασισιών του οικονομικού φορέα για τον αριθ- ών:[……][…]νόμισμα
μό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη έτος: [……] κύκλος εργασισχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
ών:[……][…]νόμισμα
στα έγγραφα της σύμβασης :
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
[……],[……][…]νόμισμα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόμισμα

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη
σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετι- […................................…]
κά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό)
δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
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4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
του οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία)

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έρΑριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίγων:
ζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσΚατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
xxxviii
ράς
, ο οικονομικός φορέας έχει εκτεαναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
λέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που
έχει προσδιοριστεί:
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκΕάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγκαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαν- γράφων):
τικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, [……][……][……]
αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμη- Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: ζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσΚατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
xxxix
ράς
, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις
αγαθών του είδους που έχει προσδιορισΠεριγποσά
ημεροπαρατεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριόραφή
μηνίες
λήπτες
τερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησι- [……..........................]
μοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli,
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έρ- [……]
γων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να ε[....……]
φαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να αν74
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ταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται
από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την
εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει,
τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται
από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν
να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με
ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι- [……] [……]
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν
να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκ(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκτρονικά, αναφέρετε:
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν [……] [……]
να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν
να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρί- [….]
σεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιxlv
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγδιατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το γράφων): [……][……][……]xlvi
καθένα:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία,
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως 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).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο
ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά
και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
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22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θεσσαλονίκη:
Αριθμ. πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες :Ταχματζίδου Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο
:2313 324374
Fax
:2313 324375
Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 564 30

ΣΥΜΒΑΣΗ 010/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, CPV (90921000-9)
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …..του έτους ….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά 196 Σταυρούπολη Τ.Κ. 564 30 ΑΦΜ 999294028 και Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης νόμιμα εκπροσωπούμενο
από τον Διοικητή αυτού, κ. ………………., το οποίο χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής «Το Νοσοκομείο» και αφετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία …………. η οποία εδρεύει στη/ον ……….,
με ΑΦΜ ……… της Δ.Ο.Υ ……… και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας
από τη/ον…………., με ΑΔΤ ………. υπό την ιδιότητα του ως …….. και η οποία, χάριν συντομίας
θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’αριθμ. 010/2018 Διακήρυξη του Συνοπτικού Κοινού Διαγωνισμού για Υπηρεσίες
Απολύμανσης και Εξολόθρευσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και
του Γ.Ν.Θ.«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
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Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 ευρώ με
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Την υπ’αριθμ.………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της
προαναφερόμενης διακήρυξης στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. ………………. με
Α.Δ.Α. …………………… απόφαση Διοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία φέρει
αριθμό καταχώρησης (α/α …….) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης και την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών εργασιών /υπηρεσιών(τμηματική – οριστική).
Παραδοτέα: Όλες οι υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την
εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος:
α) τη Σύμβαση,
β) τη Διακήρυξη,
γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας.
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Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης
στους χώρους του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου,
σε συνδυασμό με τους όρους της ΑΡ. 010/2018 Διακήρυξης και την υπ’αριθμ. ................... απόφαση
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι ενός (1) έτους, ήτοι από τις ………………….. έως τις
…………………………, με δικαίωμα του Νοσοκομείου να παρατείνει το χρόνο αυτό για τρείς (3)
ακόμη μήνες με τους ίδιους όρους και τιμές. (Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης συμπ. ΦΠΑ 24%, που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης).
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, εφ’ όσον ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη-αναδόχου,
για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του Ν.
4412/2016).

Άρθρο 4
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εγκατάσταση του αναδόχου στο Νοσοκομείο μας και η έναρξη των εργασιών θα γίνει άμεσα και
όχι αργότερα των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Την ίδια ημέρα της εγκατάστασης και της έναρξης των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄ 75 ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της υπογραφείσας σύμβασης και θα δηλώνεται η ημερομηνία και η ώρα εγκατάστασης του αναδόχου και η έναρξη των εργασιών.
Άρθρο 5
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 216
του Ν.4412/2016 θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή που θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) της Αναθέτουσας Αρχής,
για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
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Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων σύμφωνα με το άρθρο 219 του
Ν.4412/2016 γίνεται από επιτροπή παραλαβής/παρακολούθησης που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής/παρακολούθησης κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής/παρακολούθησης, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους
της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση
για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 6
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….%
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά
……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€).
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης, παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμιά αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών μηνιαίων Τιμολογίων και την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από επιτροπές που θα οριστούν για το
σκοπό αυτό, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 5 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά από την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Φόροι – Κρατήσεις (Άρθρο 350 παρ. 3, 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016)
Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).
δ) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το
άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.
3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010): 2,00%.
ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού, (4% για προμήθεια υλικών, 8% για την παροχή υπηρεσιών).
Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω κρατήσεων, θα ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις, όπως κάθε φορά
αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού
…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής
του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος έως την επιστροφή της στο Τραπεζικό
Ίδρυμα, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με
την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών
από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών.
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Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι
οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την υπηρεσία/προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με
τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των
σχέσεων αυτών.
Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου,
στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη
σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές που του έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ του Νοσοκομείου και σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ.
……………έγγραφη Προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.

Άρθρο 9
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
87

19PROC004299145 2019-01-03
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, την απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Αρμόδιο όργανο για να εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών
σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41 του Ν.4412/2016 είναι η Επιτροπή της
περίπτωσης β) της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ιδίου νόμου όπως αυτό τροποποιήθηκε με
τον Ν. 4497/2017.
Άρθρο 11
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό της προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει
μονομερώς μια δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον συντρέχουν οι λόγοι
που αναφέρονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, αν:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 12
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί
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με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Άρθρο 13
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η ΑΡ.ΔΙΑΚ. 010/2018 του σχετικού διαγωνισμού και η από
…………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των
συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη
διεύθυνση του ή με φαξ.
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Άρθρο 14
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή
εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική
επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών νόμοι και διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά.

Για όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα εκ του Ν. 4412/2016.
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο έγγραφα
αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
● Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στο Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) και το άλλο έλαβε ο «Ανάδοχος».
Θεσσαλονίκη:

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
…………………….

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
.....……………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης

……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................

1
2
3
4

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
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Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25
του πδ 118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β'
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και
η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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