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

Ημερομηνία : 07-08-2019
Αρ. Πρωτ.: 15263

Οικονομικό Τμήμα
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Κλωτσοτήρα Ευαγγελία
ΤΗΛ.: 2313 324 112
FAX :
2313 324 375
E-mail: promithies@psychothes.gr
Ταχ. Δ/νση: Λαγκαδά 196
Τ.Κ.: 564 30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 022/2019

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», (CPV: 39830000-9),
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.149,43€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

39830000-9

Κ.Α.Ε.

1381

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
25.149,43€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Τακτικός Προϋπολογισμός του κάθε Νοσοκομείου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί :
 ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 ΚΗΜΔΗΣ
 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας
Αρχής : http://www.psychothes.gr/diagonismoi.html
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-08-2019

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραφείο
Προμηθειών, (Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 430,
Θεσσαλονίκη)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 429, Θεσσαλονίκη
Οι τιμές υπόκεινται στις εκάστοτε υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:

1.1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄
204/19-7-1974), όπως ισχύει.
1.2. Της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων.
1.3. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση
φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
1.4. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄
19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.5. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
1.6. Του Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α΄ 66/11-4-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών
Ανωνύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005.
1.7. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ
Α΄ 139/27-6-1997).
1.8. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. 44/Α/11-02-2004), άρθρο 11.
1.9. Του Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.
1.10. 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.
1.11. Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 138/5-6-2003).
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1.12. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
1.13. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την σύναψη των δημοσίων συμβάσεων», όπως έχει
τροποποιηθεί με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/2005…..».
1.14. Της Υ.Α. αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
1.15. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.16. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄
202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παράβολου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
1.17. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 25/Α/09-02-2017).
1.18. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
1.19. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
1.20. Της Κ.Υ.Α. αριθ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
1.21. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-03-2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση τα ης οικονομικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.»,
και άρθρο 20 παραγρ. 3 «Έναρξη ισχύος».
1.22. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-5-2010) άρθρο 24 παράγρ. 6, σύμφωνα με την οποία
«Ποσοστό 2% επί των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄) καθώς και της υπ’
αριθ. ΔΥ6α/οικ. 36932/17-3-2009) κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 545 Β΄), παρακρατείται
και αποδίδεται από τους φορείς που εκτελούν τις σχετικές συμβάσεις».
1.23. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.24. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
1.25. Του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α΄ 129/3-8-2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
1.26. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31/2-3-2011) « Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και
άλλες διατάξεις.
1.27. Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/τευχ. Α΄/20-04-2011) περί «Προστασίας για τον ελεύθερο
ανταγωνισμό».
1.28. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί «Σύστασης ενιαίας ανεξάρτητης αρχής
δημοσίων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων».
1.29. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄/2-2-2012 Τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την
εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015».
1.30. Του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού των
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1.31.

1.32.
1.33.
1.34.

1.35.

1.36.
1.37.

1.38.
1.39.

Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη
μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α/09-05-2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», Παράγραφος Ζ’, που καταργεί το Π.Δ. 166/2003.
Του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/13) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις».
Του Ν. 4174/2013 (170 – τ.Α΄ 26-07-2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».
Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/28-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του ΠΔ.318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/92) και Λοιπές Ρυθμίσεις».
Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Της υπ’ αριθ. 15278/15-09-2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας Τροποποίηση και
συμπλήρωση της υπ’αριθμ.13289/07-08-2015 (Β΄ 1716) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθ. 13922/20-08-2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1806) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της υπ’ αριθμ. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716/17-08-2015) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν
τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων».
Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-20160 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1. 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».
2.2. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)».
2.3. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Απόφαση 161/2016) με θέμα: Οδηγίες συμπλήρωσης για το
«Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α
147)».
2.4. Το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ’ αριθ. 1ης/22-01-2015 (θέμα 27ο) Τακτικής Συνεδρίασης του
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με την οποία εγκρίθηκε το κοινό Πρόγραμμα Προμηθειών
Υπηρεσιών και Φαρμάκων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του έτους 2015
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

συνολικού προϋπολογισμού 37.894.632,00€ χωρίς Φ.Π.Α. για προμήθεια υλικών – παροχή
υπηρεσιών και προμήθεια Φαρμάκων.
Την υπ’ αριθ. 4658 (Φ.Ε.Κ. 2937 Β/15-09-2016) κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Υγείας και Οικονομικών περί έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και
Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις
2016-2017), με χρηματοδότηση του από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων και λοιπές πηγές.
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4661/14-9-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με το οποίο μας επισυνάπτει το
Απόσπασμα Πρακτικών της υπ’ αριθ. 88/7-9-2016 Συνεδρίασης, αναφορικά με την
αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.
4412/16.
Την υπ’ αριθ. 4972/6-10-2016 Ανακοίνωση της ΕΠΥ: «Τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί
φορείς υγείας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργούν,
έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη
διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ) τις προμήθειές
τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόμενα στο νόμο αυτό».
Την υπ’ αριθ. 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».
Το Απόσπασμα Πρακτικών της υπ’ αριθμό. 4ης/07-04-2017 (θέμα έκτακτο 15ο) Τακτικής
Συνεδρίασης του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια των
διαγωνισμών στο πλαίσιο υλοποίησης του Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2015, (πιστώσεις 2016 –
2017), μεταξύ άλλων και η διενέργεια του κοινού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας CPV (39830000-9), προϋπολογισμού 230.780,09€ με Φ.Π.Α.
Το απόσπασμα πρακτικών της υπ. αριθ. 6ης/13-04-2018 (θέμα έκτακτο 3ο) Τακτικής
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» περί έγκρισης των Τεχνικών
Προδιαγραφών του διεθνή δημόσιου ανοικτού κοινού διαγωνισμού No 023/2017 για την
προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας» για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης).
Το απόσπασμα πρακτικών της υπ. αριθ. 11ης/13-06-2019 (θέμα έκτακτο 3ο) ΑΔΑ:
ΩΕΧ646906Α-3ΥΜ Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» περί
επικύρωσης του Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Κοινού Διαγωνισμού Νο 009/2018 για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας» για τις ανάγκες
του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14768/05-08-2019 Απόφαση Νο 458 Ανάληψη Υποχρέωσης – Έγκρισης
Δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.000,00€ (ΑΔΑ: 6ΥΡ746906Α-8Η5) του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε
βάρος του ΚΑΕ 1381.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 12520/05-08-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για δέσμευση
πίστωσης ύψους 600,00€ (ΑΔΑ: 7ΖΡΩ46906Β-136) του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», σε βάρος
του ΚΑΕ 1381.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Επαναληπτικό Συνοπτικό Κοινό Διαγωνισμό, για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τις
ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης) και του Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου», (CPV: 39830000-9) με σφραγισμένες
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 25.149,43€, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου σε
βάρος του ΚΑΕ 1381.
Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας
πρόσκλησης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Αναλυτικά :
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ/ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ. (Άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) στις 17-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ από την
αρμόδια επιτροπή.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Τμήμα
Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχή (Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 564 30), έως
16-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 μ.μ.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού
επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι
και διατάξεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
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ΜΕΡΟΣ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κώδικας
Χώρα
Κωδικός NUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Γενικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αρμοδίου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά 196
Θεσσαλονίκη
56 430
Ελλάδα
GR 122
2313 324112
2313 324375
promithies@psychothes.gr
Κλωτσοτήρα Ευαγγελία
klotsotirae@psychothes.gr
www.psychothes.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι Νοσοκομείο, που αποτελεί μια κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και
ανήκει στο Δημόσιο Τομέα του Υπουργείου Υγείας.
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.
Άρθρο 2ο : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και αναρτήθηκε, όπως προβλέπεται στην περ. 16 παρ. 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/10, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπου
και θα διατίθεται για δωρεάν πρόσβαση.
Η Διακήρυξη (πλήρες σώμα Διακήρυξης καθώς και το σύνολο των παραρτημάτων της)
καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
http://www.psychothes.gr/diagonismoi.html, όπου θα είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση
& δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 3ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρ. 25 Ν. 4412/16)
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 25
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ
(Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ
Α'1 39) και άλλες διεθνείς συμφωνίες (άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και λαμβάνοντας
υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου.
Αναλυτικά:
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,
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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 I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Άρθρο 4ο : ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά
τους σε σφραγισμένο φάκελο, έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, ήτοι
έως 16 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Γ.Ν.Θ.
«Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), με την
ένδειξη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 022/2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική
Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
Προσφορές εταιρειών οι οποίες θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη
ημερομηνία και ώρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς να αποσφραγιστούν.
Άρθρο 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Oι προσφορές καταρτίζονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα άρθρα 92-97 του
Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα οι προσφορές θα πρέπει:
o Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
o Να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
o Να έχουν αριθμημένες σελίδες.
o Να υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση δε νομικών προσώπων
υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Όσον αφορά την ένωση οικονομικών φορέων,
αυτή υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
o Να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση αυτή θα πρέπει να καθαρογραφθεί και να μονογραφεί από τον
προσφέροντα.
o Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Επιπλέον 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
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αποσαφήνιση και την συμπλήρωση της σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει τα εξής στοιχεία:
► Την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία».
► Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
► Την επωνυμία και τη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης), Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 56 430,
Θεσσαλονίκη.
► Τον τίτλο και τον αριθμό της Διακήρυξης.
► Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
► Τα πλήρη στοιχεία του Οικονομικού φορέα.
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
◊ Κλειστός υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο θα
εσωκλείονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αναφέρονται στο άρθρο
8 παρ. α’ της παρούσας Διακήρυξης.
◊ Κλειστός υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα εσωκλείονται τα
Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. β’ της παρούσας
Διακήρυξης.
◊ Κλειστός υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα
εσωκλείονται αποκλειστικά τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. γ’ της παρούσας Διακήρυξης.
Όλοι οι υπο-φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Ο υποψήφιος Οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη
της παρούσας Διακήρυξης αλλά υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους.
Ο προσφέρων εφόσον δεν ασκήσει εμπροθέσμως την ένστασή του κατά των όρων της παρούσας
Διακήρυξης ή ασκήσει ένσταση και αυτή απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά
του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.
Στην περίπτωση κατάθεσης στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα με την
προσφορά, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του προμηθευτή, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση
αυτών των πληροφοριών και οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες
που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες με χαρακτηρισμό τους ως εμπιστευτικών. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.
Άρθρο 6ο : ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 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. (παρ. 4 του άρθρου 92 του Ν.
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4412/2016).
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).
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.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ''Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-1061. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
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.
Άρθρο 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής 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 παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
Άρθρο 8ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Περιεχόμενα υπο-φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Σε σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπως ορίζεται στο
άρθρο 5ο της παρούσας Διακήρυξης, θα υποβάλλεται :
 Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), συμπληρωμένο, όπως προβλέπεται
στην παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου .doc, ως συνημμένο της παρούσας διακήρυξης, στη διαδικτυακή πύλη της
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αναθέτουσας αρχής www.psychothes.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Μέρος Ε΄ Τ.Ε.Υ.Δ.).
Το Τ.Ε.Υ.Δ. αποτελεί μια ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν Δημόσιες Αρχές ή τρίτα μέρη,
επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
-

Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν

-

Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το
αρ. 78 του Ν. 4412/2016 το Τ.Ε.Υ.Δ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους
φορείς αυτούς.
Τέλος όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ., στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το Τ.Ε.Υ.Δ. υποβάλλουν:
- Οι διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ
- Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 13 του Ν. 4497/2017 το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογραφεί από τον
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, ήτοι τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Β. Περιεχόμενα υπο-φακέλου Τεχνικής Προσφοράς.
Σε σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως ορίζεται στο άρθρο 5ο
της παρούσας πρόσκλησης, θα υποβάλλονται, τα εξής:
 Η Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως περιγράφονται στο
Μέρος Β΄ της παρούσας πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν
υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, όλα
τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή άλλα ανάλογα έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στους
Γενικούς και Ειδικούς όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II).
Επισήμανση: Όσον αφορά τους Ειδικούς Όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών και ιδίως τις
περιπτώσεις 4. Αναλυτικό Φυλλάδιο, 5. Άδειες κυκλοφορίας ΕΟΦ κτλ, 6. Φύλλα Δεδομένων και
8. Ετικέτες Προϊόντων, αυτοί αφορούν απορρυπαντικά, καθαριστικά και λοιπά χημικά
σκευάσματα.
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Παρακαλούνται όσοι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά, να προσκομίζουν μόνο τα
απαιτούμενα από την παρούσα Διακήρυξη δικαιολογητικά και στοιχεία, ώστε να μη
δυσχεραίνουν το έργο της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Όλα τα επιπλέον μη ζητούμενα στοιχεία που θα υποβληθούν δεν θα ληφθούν υπόψη.
Όλα τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Γ. Περιεχόμενα υπο-φακέλου Οικονομικής Προσφοράς.
Σε σφραγισμένο υπο-φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως ορίζεται στο άρθρο
5ο της παρούσας πρόσκλησης, θα υποβάλλονται:
α) Η Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Μέρους Γ΄ Α. Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης.
Στην Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή και ο κωδικός
του είδους (εάν υπάρχει) στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής.
β) Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση μη εύρεσης των προσφερόμενων ειδών στο Παρατηρητήριο
Τιμών.
Σημειώνονται τα ακόλουθα :
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην τιμή μονάδας ανά είδος της οικονομικής
προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισημαίνεται ότι τόσο η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, όσο και η
συνολική προσφερόμενη τιμή ανά είδος δεν θα πρέπει να ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα
δαπάνη.
- Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών οι δε προμηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά
με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των
ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στα αρ. 88 - 89 του Ν. 4412/2016.
- Σε περίπτωση που είδος αξιολογήθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση και δεν αναφέρεται στην
Οικονομική προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προϊόν θα είναι οι τελικές τιμές μετά την
έκπτωση.
Άρθρο 9ο : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ ανά μονάδα, εκτός από τον Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση
όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς.
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Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, ενώ η μορφή των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο ψηφίων.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι τιμές θα δίνονται ανά μονάδα είδους όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη και θα αναφέρονται για
κάθε είδος χωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων.
Η τιμή, βάση του άρθρου 13 του Ν. 3918/11, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του
άρθρου 14 του Ν. 4052/2012, θα είναι επί ποινή αποκλεισμού ίση ή κατώτερη της αντίστοιχης
τρέχουσας τιμής του ισχύοντος Παρατηρητηρίου Τιμών (του Ν. 3846/2010 άρθρο 24) κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών,
τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της
διακήρυξης, και η προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφεται ή
μη εύρεση του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 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 και γ) η τιμή που δίνεται υπερβαίνει
την τιμή με την οποία είναι καταχωρημένα τα είδη στο Παρατηρητήριο Τιμών, (εφόσον είναι
καταχωρημένα σε αυτό), ειδάλλως όταν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό που καθορίζεται από την
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.
Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Άρθρο 10ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών από την
αρμόδια Επιτροπή δύναται να απορρίψει προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του
Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η αποσφράγιση των φακέλων του διαγωνισμού θα γίνει στις 17-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Γ.
Παπανικολάου».
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
έγγραφα της διακήρυξης, σύμφωνα με το αρ. 21 του Ν. 4412/2016.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, σε μια συνεδρίαση (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών,
Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).
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Αρχικά αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια
αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
προσφοράς ανά φύλλο, οι οποίοι ελέγχονται ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται, υπογράφονται και ελέγχονται οι οικονομικές προσφορές των
εταιρειών.
Το αρμόδιο όργανο συντάσσει το σχετικό πρακτικό με όσους υπέβαλαν προσφορά και τα
αποτελέσματα ελέγχου των προσφορών και υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Τα
αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής,
η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες εφόσον ζητηθεί.
Η υποβολή μιας και μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση του διαγωνισμού και
την ανάθεση της σύμβασης (αρ. 117, Ν. 4412/2016).
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες ή τους υποψήφιους να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες
ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή δε λαμβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση η συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και
των υπο-φακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση
αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 1 του Ν.4250/2014, μεταφράσεων
και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές
πράξεις, ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή διευκρίνηση, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνηση ή συμπλήρωση ακόμα και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να
διευκρινίσουν μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλλει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ.
102 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες προσφορές (Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια
ακριβώς τιμή), ο τελικός Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (αρ. 90, Ν. 4412/2016).
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη
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ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, σύμφωνα με το αρ. 104 παρ.1 του
Ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό για τους λόγους και με τη διαδικασία που
ορίζονται στο αρ. 106 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 12ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το αρ. 103 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
να υποβάλλει, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του
Ν.4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών του αρ. 80 (Ν.4412/2016), όπως καθορίζονται
ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού των αρ. 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του
αρ. 75. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

Ο φάκελος αυτός θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Η λέξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής
Ο τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης
Τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος
Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης περιλαμβάνουν τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
του κράτους μέλους ή χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την υποβολή του, πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος τους
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του αρ. 73 του
Ν.4412/2016, ήτοι (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Υπόχρεοι προσκόμισης Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου
ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής του κράτους μέλους ή
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, είναι τα
φυσικά πρόσωπα, οι διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) και των ΕΠΕ, στις
περιπτώσεις Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από
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3.

4.

5.

6.

την υποβολή τους, 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.
Πιστοποιητικό, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του, που εκδίδεται
από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 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) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής του, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (πχ.
Καταστατικά, Πιστοποιητικά μεταβολών, Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα κ.τ.λ.) του
οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η νομική
σύστασή του, οι τροποποιήσεις του καταστατικού του, ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπός/ποι του, ή
όποιος/οι έχει/ουν δικαίωμα υπογραφής κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
καθώς και η θητεία αυτών και των μελών του Δ.Σ.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου θα υποβάλλεται η έναρξη επιτηδεύματος της αντίστοιχης
Δ.Ο.Υ. και οι μεταβολές του.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό μη
τροποποίησης, έκδοσης του τελευταίου διμήνου από την υποβολή τους, ώστε να εξασφαλίζεται
ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μεταβολή έπειτα από το τελευταίο καταστατικό που κατατέθηκε
στο διαγωνισμό.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει εάν υπάρχουν πράξεις επιβολής προστίμου
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Συγκεκριμένα να αποδεικνύεται :
Ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα (εφόσον αυτό μπορεί να αποδειχθεί
με τα κατάλληλα μέσα από την αναθέτουσα αρχή), μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/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 από αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, δεν εκδίδει τέτοιου είδους Πιστοποιητικό, αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα, στην οποία θα
δηλώνει την επιβολή ή μη, των παραπάνω κυρώσεων.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά των παραγράφων (1) έως (6) ή ότι
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τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω
παραγράφους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά όπως
περιγράφονται παραπάνω ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (1) έως (6), αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση αποτελεί ένωση/ κοινοπραξία
υποψήφιων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά (1 έως 4) για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι: Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
Ν.1497/1984(Α΄188).
Άρθρο 12ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
αποκλειστικά βάσει τιμής προσφορά, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορο
τρόπο επί αποδείξει.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.
Η υπογραφή της σύμβασης θα έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η
πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται
έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 105 του Ν.4412/2016. Σε αυτή την περίπτωση η
κατακύρωση γίνονται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο,
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του αρ. 132 του
Ν. 4412/2016 και ύστερα από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν.
4412/2016 να καταγγείλει μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.
Άρθρο 13ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση, θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους.
Άρθρο 14ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η Παράδοση – Παραλαβή των υλικών θα γίνεται βάση των σχετικών αρ. 206, 207, 208, 209 και 213
του Ν.4412/2016.
Άρθρο 15ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με το αρ. 200 του Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες
διατάξεις.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται η
προμήθεια των ειδών βαρύνει το Νοσοκομείο.
Άρθρο 16ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 203 του Ν.4412/2016
Άρθρο 17ο : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων 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 αρ.
204 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 18ο : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το αρ. 21
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 19ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών νόμοι και
διατάξεις όπως ισχύουν.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
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ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ/ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
"Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (39830000-9)
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Υγρό αποσμητικό καθαρισμού λεκάνης
τουαλέτας σε τεμ. των 700-800 ml

2

Υδροχλωρικό Οξύ 400-500ml

3

Υγρό καθαρισμού υαλοπινάκων με πώμα
έτοιμο για ψεκασμό σε τεμ των 450-750 ml
περίπου

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

Υγρό με αρωματικούς και καθαριστικούς παράγοντες

ΛΙΤΡΟ

Διάλυμα υδροχλωρικού οξέος -κεζάπ- αρίστης ποιότητας για την καθαριότητα της λεκάνης
της τουαλέτας , του νεροχύτη κλπ. Σε πλαστική συσκευασία, να αναγράφονται τα συστατικά,
οδηγίες χρήσης και προφύλαξης καθώς και η προέλευση.

ΤΕΜΑΧΙΟ

Καθαριστικό κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται, όπως τζάμια,
βιτρίνες, παράθυρα, καθρέπτες κ.λπ. Να απομακρύνει σκόνη, λεκέδες, στίγματα και
δαχτυλιές. Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα. . Να περιέχει οργανικό διαλύτη
(εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Εύκολο στη χρήση.

4

Καθαριστικό χαλιών-μοκετών για χρήση σε
μηχανή με ουδέτερο pH

ΛΙΤΡΟ

Να έχει άριστη απόδοση καθαρισμού, να είναι ασφαλές για χρήση σε κάθε είδος χαλιούμοκέτας-ταπετσαρίας. Να μειώνει αποτελεσματικά τα αλλεργιογόνα σωματίδια . Να
εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και να αφαιρούνται εύκολα τα υπολείμματα από τη
χρήση με τη μηχανή. Συσκευασία έως 5 λίτρα.

5

Γυαλιστικό ανοξείδωτων επιφανειών

ΛΙΤΡΟ

Το προϊόν να είναι έτοιμο για χρήση, κατάλληλο για όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες εκτός
αυτών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τροφίμων. Να δημιουργεί προστατευτικό
φιλμ ώστε να αντέχει στις δαχτυλιές και στα στίγματα από νερό.

ΛΙΤΡΟ

Σταθεροποιημένο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου κατάλληλο για να καθαρίζει και να
λευκαίνει. Να έχει άριστα αποτελέσματα απολύμανσης. Να είναι παχύρευστη ώστε να
παραμένει στις επιφάνειες και να δρα αποτελεσματικά. Να είναι φιλτραρισμένη για την
απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Να έχει ευχάριστο άρωμα. Να
έχει έγκριση Ε.Ο.Φ και Ε.Μ.Χ.Π. Συσκευασία έως 2 λίτρα.

6

Παχύρευστη χλωρίνη
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

7

Απορρυπαντικό ρούχων σε σκόνη, για
πλύσιμο στο χέρι σε συσκ. 1-2 kgr περίπου

8

Υγρό σαπούνι πιάτων σε τεμ. των 500-1000ml

ΤΕΜΑΧΙΟ

9

Σκόνη καθαρισμού μαρμάρων 500 gr

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

Καθαριστικό επίπλων

11

Τσιμπιδάκι αιχμηρών αντικειμένων

ΤΕΜΑΧΙΟ

12

Κουβάς οικιακής χρήσης με στίφτη

ΤΕΜΑΧΙΟ

13
14
15
16

Κουβάδες πλαστικοί γενικής χρήσης 12,5 lit
Κουβάδες πλαστικοί γενικής χρήσης 20 lit.
Λεκάνες μεγάλες
Λεκάνες μικρές

ΤΕΜΑΧΙΟ

17

Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό

ΤΕΜΑΧΙΟ

18

Σαπούνια αρωματικά 100-130 gr

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΙΛΟ

ΛΙΤΡΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σε μορφή σκόνης που να περιέχει μίγμα τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων,
λευκαντικών παραγόντων και ενζύμων, τα οποία θα ενεργοποιούνται ακόμη και σε μέτριες
θερμοκρασίες ≈40 οC. Να περιέχει τασιενεργά 5-15% ,φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά
ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες. Να
διατίθενται σε συσκευασία 1-2 kgr. και να δίνεται η δοσολογία χρήσης. Να κατατεθεί το
Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον
κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
Το προϊόν να είναι υπερσυμπυκνωμένο, να διασπά λίπη, πρωτεΐνες να ξεπλένεται εύκολα. Η
σύσταση του να είναι συνδυασμός από ανιονικές, αμφοτερικές και μη ιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες σε σύνολο 15-30%, με ουδέτερο ph προς την επιδερμίδα 5,5-6
για να είναι φιλικό ως προς το χρήστη. Με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για
καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών. Να διατίθενται σε συσκευασία έως 1 λίτρο με
δοσομετρική αντλία. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο
του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Αφέλειας σύμφωνα με
την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008
CLP.
Να έχει τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.
Το προϊόν να έχει πλούσια σύνθεση σε κερί ώστε να προστατεύει και να συντηρεί όλες τις
ξύλινες επιφάνειες. Να αφαιρεί σκόνη κηλίδες και δαχτυλιές. Να είναι κατάλληλο για όλους
τους τύπους ξύλινων επίπλων και γυαλισμένων επιφανειών. Να είναι εύκολο στη χρήση.
Πλαστικό τσιμπιδάκι από ανθεκτικό υλικό για συλλογή αιχμηρών αντικειμένων.
Κουβάς 10 lt από ανθεκτικό πλαστικό και εργονομική λαβή για ευκολία στη μεταφορά. Ο
στίφτης από ανθεκτικό πλαστικό με ευλυγισία για ταχύτερο στύψιμο, να είναι αποσπώμενος.
Να είναι στρογγυλοί και ανθεκτικοί , αρίστης ποιότητας
Να είναι στρογγυλοί και ανθεκτικοί , αρίστης ποιότητας
56cm διάμετρο περ. και να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας
34cm διάμετρο περ. και να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας
Να είναι λευκού χρώματος με κυκλική βάση και κάλυψη της βούρτσας, διαμέτρου 10 cm και
ύψος 12 cm με βούρτσα 35 cm
Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.
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Α/Α

19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Αφρός ξυρίσματος, σε τεμ. 300 ml

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

Πρέπει να αποτελείται από υδατικό διάλυμα το οποίο χρησιμεύει ως διαλύτης, παλμιτικό
οξύ, στεατικό οξύ, τριεθύλιο, βουτάνιο (είναι αέριο υπό πίεση), γλυκερίνη (είναι υλικό
διατήρησης υγρασίας), γαλακτοματοποιητής, ισοπροπύλιο, προπάνιο, ισομπουτάνιο,
άρωμα. Να αναγράφεται η περιεκτικότητα της φιάλης.

ΤΕΜΑΧΙΟ

Με μια η δύο λεπίδες και ταινία βάσης για αποφυγή ερεθισμών

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.
Σε σωληνάριο από 75ml έως 100ml. Να περιέχει φθόριο σε αποτελεσματικό επίπεδο (1.4001.500ppm) το οποίο βοηθά στην προστασία από την τερηδόνα. Να περιέχει ουσίες που
ρυθμίζουν το ph στόματος εξουδετερώνοντας τα οξέα.

21

Ξυραφάκια ξυρίσματος μιας χρήσεως (τύπου
Βic metal)
Οδοντόβουρτσες

22

Οδοντόκρεμες, σε τεμ. 75-100 gr περίπου

ΤΕΜΑΧΙΟ

23

Σερβιέτες (σε πακέτο των 10-20 τεμ) με φτερά

ΠΑΚΕΤΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας σε μεγάλο μέγεθος, σύμφωνα με οδηγίες ΕΟΚ

24

Σφουγγάρια νάιλον Νο 8

ΤΕΜΑΧΙΟ

Υποαλλεργικά κατάλληλα για μπάνιο και σκληρή την μια πλευρά

25

Χτένες μεγάλες

ΤΕΜΑΧΙΟ

26

Βούρτσες μαλλιών

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να έχουν μήκος 20 πόντους περίπου με δόντια -μισά με αραιή διάταξη και μισά με πιο πυκνή
διάταξη – για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (ανδρών και γυναικών). Να είναι
κατασκευασμένες από πλαστικό.
Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

27

Κολόνιες, σε τεμ. των 200 ml περίπου

ΤΕΜΑΧΙΟ

Καταχώρηση ΕΟΦ & στοιχεία κατασκευαστή ή εκπροσώπου του επί της συσκευασίας

20

28

Σάκοι υδατοδιαλυτοί για τη συλλογή και το
πλύσιμο μολυσμένου ιματισμού

ΤΕΜΑΧΙΟ

Το επάνω μέρος να έχει κορδέλα ίδιου υλικού για το εύκολο κλείσιμό της. Να τοποθετείται
στο πλυντήριο όπου μετά την επαφή με το νερό να λιώνει και τα ρούχα να πλένονται χωρίς
να έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Διάσταση 90 cm x 100 cm ±3% . Να φέρει τύπωμα
“ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ”

29

Σακούλες χάρτινες μικρές (βάσει δείγματος)

ΚΙΛΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας

30

Σακούλες χάρτινες μεγάλες (βάσει δείγματος)

ΚΙΛΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας

31
32
33

Αλουμινόχαρτα σε τεμ. των 10 μ
Αλουμινόχαρτα, σε συσκ. κιλού
Μεμβράνες (ρολό 200-250 μέτρων)
Αυτοκόλλητα ταπετσαρίας. Συσκ. σε ρολό των
20 μ., σε χρώματα: άσπρο & μπλε

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

Να φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας για τρόφιμα
Να φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας για τρόφιμα
Να φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας για τρόφιμα (διαστ. 200-250μ.*30εκ. Περίπου).

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

34

21
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.
Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.
Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

35
36
37

Γαντζάκια κουρτινών (βάσει δείγματος)
Μπρελόκ πλαστικά, διαφόρων χρωμάτων
Μπολ μελαμίνης

38

Δίσκοι φαγητού (βάσει δείγματος)

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

39

Καλαμάκια σπαστά, συσκ. σε πακέτα των 100
τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας και να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας
για τρόφιμα

40

Οδοντογλυφίδες (πακέτο 1000 τεμ)

ΠΑΚΕΤΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας

41

Κανάτες πλαστικές των 2 Lit
Κεσεδάκια αλουμινίου με καπάκια
διαστάσεων 20 cm X 12 cm Χ 4,5 cm (ΒΑΘΟΣ)
περίπου.

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας

ΤΕΜΑΧΙΟ

Να φέρει πιστοποιητικό καταλληλόλητας για τρόφιμα

43

Κουτάλια μεταλλικά μεγάλα

ΤΕΜΑΧΙΟ

Κατάλληλα εγκεκριμένο για τρόφιμα

44

Κουτάλια μεταλλικά μικρά (γλυκού)

ΤΕΜΑΧΙΟ

Κατάλληλα εγκεκριμένο για τρόφιμα

42

45
46
47
48

Κύπελλα πλαστικά, πολλαπλών χρήσεων με
χερούλι
Πιάτα βαθιά γυάλινα
Πιάτα μιας χρήσεως βαθιά, συσκ. σε πακέτο
των 20 τεμ.
Πιάτα μιας χρήσεως ρηχά, συσκ. σε πακέτο
των 20 τεμ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

Πλαστικό ποτήρι σε μορφή κούπας με χερούλι για χρήση σε ροφήματα και να φέρει
πιστοποιητικό καταλληλόλητας για τρόφιμα
Κατάλληλα εγκεκριμένο για τρόφιμα

ΠΑΚΕΤΟ

Να φέρει πιστοποιητικό καταλληλόλητας για τρόφιμα

ΠΑΚΕΤΟ

Να φέρει πιστοποιητικό καταλληλόλητας για τρόφιμα
Κατάλληλα εγκεκριμένο για τρόφιμα

ΤΕΜΑΧΙΟ

49

Πιάτα ρηχά γυάλινα

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

Πιατοθήκες με βάση

ΤΕΜΑΧΙΟ

51
52
53
54

Πιρούνια μεταλλικά μεγάλα
Φλιτζάνια τσαγιού, σε συσκ. 6 τεμ.
Ποτήρια νερού, γυάλινα
Σταχτοδοχεία πλαστικά
Τραπεζομάντηλα μουσαμά, σε ρολό 20
μέτρων

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

Πλαστική πιατοθήκη απόθεσης πιάτων σε όρθια μορφή με βάση
αποστράγγισης(συγκράτησης υγρών πλυσίματος)
Κατάλληλα εγκεκριμένο για τρόφιμα
Κατάλληλα εγκεκριμένο για τρόφιμα
Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.
Να έχουν τις νόμιμες εγκρίσεις κυκλοφορίας.

ΡΟΛΟ

Κατάλληλα εγκεκριμένο για τρόφιμα
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Η επιτροπή προέβη στη σύνταξη των Τεχνικών Προδιαγραφών ομόφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν αναφορικά με τις άδειες του ΓΧΚ.
Για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών των απορρυπαντικών λήφθηκαν υπόψιν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τις δραστικές ουσίες
648/2004ΕΕ, σχετικά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας 1907/2006ΕΕ, οι τροποποιήσεις για τις καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες και τοξικές
ουσίες 109/2012ΕΕ και 125/2012ΕΕ όπως έχουν ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία της χώρας μας, καθώς και το άρθρο 66 της ΥΑ 91354
(ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σχετικά με την
ταξινόμηση , τη συσκευασία και την επισήμανση ουσιών και μιγμάτων .

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Να κατατεθούν από τους συμμετέχοντες επί ποινής απόρριψης τα κάτωθι:
1. Πιστοποιητικό διασφάλισης του προμηθευτή κατά ISO 9001 για την εμπορία και διακίνηση ειδών καθαριότητας.
2. Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο
Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/EEC όπως έχει ενσωματωθεί με την Ελληνική Νομοθεσία
με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης
Συσκευασιών.
3. Δείγμα του προσφερόμενου προϊόντος (εάν ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή).
4. Αναλυτικό φυλλάδιο του προϊόντος καθώς και οι οδηγίες του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
5. Κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων ΕΟΦ, ΕΜΧΠ, CPNP κλπ. όπως ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
6. Για όσα προϊόντα απαιτείται τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας -MSDS- στα Ελληνικά σύμφωνα με την 1907/2006ΕΕ και τον κανονισμό
1272/2008 ΕΚ CLP.
7. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 και
Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001. Όσον αφορά τα καλλυντικά το
εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει Πιστοποιητικό σε ισχύ Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22716.
8. Ετικέτες των προϊόντων με την επισήμανση σε συμμόρφωση με τον κανονισμό 127/2008 ΕΚ CLP. (όπου αφορά).
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Οι συμμετέχοντες επί ποινή απόρριψης θα πρέπει :
1. Να εγγυώνται ότι τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους καθώς και ότι θα έχουν τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται.
2. Να δηλώσουν τη χώρα προέλευσης, το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας του
κατασκευαστή εάν υπάρχουν.
3. Για όσα προσφερόμενα προϊόντα χρειάζεται να φέρουν σήμανση CE.
4. Να υπάρχει στα προσφερόμενα προϊόντα τους επισήμανση ετικέτα στα Ελληνικά.
5. Να αναγράφουν τη δοσολογία χρήσης. Εάν το προϊόν είναι συμπυκνωμένο, να συνοδεύεται, δωρεάν, από σύστημα εύκολης μέτρησης της
δόσης με δοσομετρητή (αντλία, μεζούρα, κανατάκι) και να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δόση. Στα
συμπυκνωμένα προϊόντα να κατατεθεί ή τιμή λίτρου ανά πυκνό διάλυμα καθώς και η τιμή λίτρου του έτοιμου προς χρήση διαλύματος
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Να δώσουν δωρεάν ετικέτες που θα αναγράφουν το προϊόν ανεξίτηλα, για όσα προϊόντα θα τοποθετούνται σε ψεκαστήρα χειρός ή
μπουκάλι.
Τα απορρυπαντικά:
 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.
 Να απομακρύνουν τους ρύπους από τις επιφάνειες και να τους διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος.
 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
 Να μην είναι τοξικά ή ερεθιστικά στους οφθαλμούς και το δέρμα ή επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών με
δυσάρεστες οσμές.
 Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
 Να διαλύονται εύκολα και καλά στο νερό.
 Εάν είναι απαραίτητο να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
 Να είναι σφραγισμένα με ετικέτα στα Ελληνικά όπου θα αναγράφεται η φράση «Μακριά από τα παιδιά » καθώς και «Τηλέφωνο Κέντρου
Δηλητηριάσεων:210 7793777»
 Να έχουν βιοδιασπασιμότητα.
 Το υλικό της συσκευασίας να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο.
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Όσα από τα προϊόντα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους ή αναφέρουν ψευδή στοιχεία θα αποκλείονται της
αξιολόγησης.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ ΛΥΔΙΑ
ΤΥΜΠΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΑΡΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ

Α/Α

1

2

3

4

5
6

7

8
9
10
11

12

13

ΕΙΔΟΣ
Υγρό αποσμητικό
καθαρισμού
λεκάνης τουαλέτας
σε τεμ. Των 700-800
ml
Υδροχλωρικό Οξύ
400-500 ml
Υγρό καθαρισμού
υαλοπινάκων με
πώμα έτοιμο για
ψεκασμό σε τεμ.
Των 450-750 ml
περίπου
Καθαριστικό
χαλιών-μοκετών για
χρήση σε μηχανή.
Γυαλιστικό
ανοξέιδωτων
επιφανειών.
Παχύρευστη
χλωρίνη.
Απορρυπαντικό
ρούχων σε σκόνη,
για πλύσιμο στο
χέρι σε συσκ. 1-2
kgr περίπου
Υγρό σαπούνι
πιάτων σε τεμ. των
500-1000 ml
Σκόνη καθαρισμού
μαρμάρων 500 gr
Καθαριστικό
επίπλων
Τσιμπιδάκι
αιχμηρών
αντικειμένων.
Κουβάς οικιακής
χρήσης με στίφτη 10
lit.
Κουβάδες πλαστικοί
γενικής χρήσης 12,5
lit.

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Ψ.Ν.Θ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

1,00

600

-

600

600,00

144,00

744,00

ΛΙΤΡΟ

0,50

480

300

780

390,00

93,60

483,60

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,15

720

-

720

828,00

198,72

1.026,72

ΛΙΤΡΟ

7,90

-

50

50

395,00

94,80

489,80

ΛΙΤΡΟ

7,32

-

30

30

219,60

52,70

272,30

ΛΙΤΡΟ

1,60

600

900

1.500

2.400,00

576,00

2.976,00

ΚΙΛΟ

1,30

50

-

50

65,00

15,60

80,60

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

480

-

480

480,00

115,20

595,20

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

480

-

480

576,00

138,24

714,24

ΛΙΤΡΟ

5,98

-

30

30

179,40

43,06

222,46

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,12

-

70

70

288,40

69,22

357,62

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00

20

20

40

200,00

48,00

248,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,50

20

70

90

225,00

54,00

279,00

14

Κουβάδες πλαστικοί
γενικής χρήσης 20
lit..

ΤΕΜΑΧΙΟ

5,00

20

70

90

450,00

108,00

558,00

15

Λεκάνες μεγάλες

ΤΕΜΑΧΙΟ

4,00

10

-

10

40,00

9,60

49,60

16

Λεκάνες μικρές

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,00

10

-

10

20,00

4,80

24,80

17

Πιγκάλ τουαλέτας
πλαστικό.

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,00

120

130

250

500,00

120,00

620,00

18

Σαπούνια
αρωματικά 100-130
gr

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,40

50

-

50

20,00

4,80

24,80
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Α/Α

19

20
21
22

23
24
25
26
27

28

29

30
31
32
33

34

35

36

ΕΙΔΟΣ
Αφρός ξυρίσματος
σε τεμ. 300 ml
Ξυραφάκια
ξυρίσματος μιας
χρήσεως (τύπου Bic
Metal)
Οδοντόβουρτσες
Οδοντόκρεμες, σε
τεμ. 75-100 gr
περίπου
Σερβιέτες (σε
πακέτο των 10-20
τεμ.) με φτερά
Σφουγγάρια νάιλον
Νο 8
Χτένες μεγάλες
Βούρτσες μαλλιών
Κολόνιες, σε τεμ.
των 200 ml περίπου
Σάκκοι
υδατοδιαλυτοί για
τη συλλογή και το
πλύσιμο
μολυσμένου
ιματισμού.
Σακούλες χάρτινες
μικρές (βάσει
δείγματος)
Σακούλες χάρτινες
μεγάλες (βάσει
δείγματος)
Αλουμινόχαρτο, σε
τεμ. των 10 μ.
Αλουμινόχαρτο, σε
συσκ. κιλού
Μεμβράνες (ρολό
200-250 μέτρων)
Αυτοκόλλητα
ταπετσαρίας, συσκ.
σε ρολό των 20
μέτρων, σε χρώματα
άσπρο και μπλε
Γαντζάκια
κουρτινών (βάσει
δείγματος)
Μπρελόκ πλαστικά,
διαφόρων
χρωμάτων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ψ.Ν.Θ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

2,50

120

-

120

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,25

5.000

-

5.000

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,80

480

-

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,20

480

ΠΑΚΕΤΟ

1,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

300,00

72,00

372,00

1.250,00

300,00

1.550,00

480

384,00

92,16

476,16

-

480

576,00

138,24

714,24

360

-

360

648,00

155,52

803,52

0,60

2.400

-

2.400

1.440,00

345,60

1.785,60

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

0,60
1,50

480
50

-

480
50

288,00
75,00

69,12
18,00

357,12
93,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,00

240

-

240

480,00

115,20

595,20

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

100

1.100

1.200

1.200,00

288,00

1.488,00

ΚΙΛΟ

2,50

20

-

20

50,00

12,00

62,00

ΚΙΛΟ

2,50

20

-

20

50,00

12,00

62,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,00

100

-

100

100,00

24,00

124,00

ΚΙΛΟ

2,50

100

-

100

250,00

60,00

310,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

3,50

100

-

100

350,00

84,00

434,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

10,00

2

-

2

20,00

4,80

24,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,04

3.000

-

3.000

120,00

28,80

148,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,20

400

-

400

80,00

19,20

99,20

37

Μπολ μελαμίνης

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,80

360

-

360

648,00

155,52

803,52

38

Δίσκοι φαγητού
(βάσει δείγματος)

ΤΕΜΑΧΙΟ

15,00

12

-

12

180,00

43,20

223,20

39

Καλαμάκια σπαστά,
συσκ. συσκ. σε
πακέτα των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

0,30

100

-

100

30,00

7,20

37,20

27
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Α/Α

40
41

42

43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55

ΕΙΔΟΣ

Οδοντογλυφίδες
(πακέτο 1.000 τεμ.)
Κανάτες πλαστικές
των 2 lit.
Κεσεδάκια
αλουμινίου με
καπάκια
διαστάσεων 20 cm X
12 cm X 4,5 cm
(ΒΑΘΟΣ) περίπου
Κουτάλια μεταλλικά
μεγάλα
Κουτάλια μεταλλικά
μικρά
Κύπελα πλαστικά,
πολλαπλών
χρήσεων με χερούλι
Πιάτα βαθιά
γυάλινα
Πιάτα μιας χρήσεως
βαθιά, συσκ. σε
πακέτο των 20 τεμ.
Πιάτα μιας χρήσεως
ρηχά συσκ. σε
πακέτο των 20 τεμ.
Πιάτα ρηχά γυάλινα
Πιατοθήκες με βάση
Πιρούνια μεταλλικά
μεγάλα
Φλιτζάνια τσαγιού,
σε συσκ. 6 τεμ.
Ποτήρια νερού,
γυάλινα
Σταχτοδοχεία
πλαστικά
Τραπεζομάντηλα
μουσαμά, σε ρόλο
20 μέτρων

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΑΚΕΤΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Ψ.Ν.Θ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

1,00

10

-

10

10,00

2,40

12,40

ΤΕΜΑΧΙΟ

2,80

50

-

50

140,00

33,60

173,60

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,07

3.000

-

3.000

210,00

50,40

260,40

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,70

600

-

600

420,00

100,80

520,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

240

-

240

120,00

28,80

148,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,40

600

-

600

840,00

201,60

1.041,60

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,50

480

-

480

720,00

172,80

892,80

ΠΑΚΕΤΟ

0,80

100

-

100

80,00

19,20

99,20

ΠΑΚΕΤΟ

0,80

100

-

100

80,00

19,20

99,20

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

1,50
5,00

240
12

-

240
12

360,00
60,00

86,40
14,40

446,40
74,40

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

240

-

240

120,00

28,80

148,80

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,10

24

-

24

26,40

6,34

32,74

ΤΕΜΑΧΙΟ

0,50

360

-

360

180,00

43,20

223,20

ΤΕΜΑΧΙΟ

1,60

500

-

500

800,00

192,00

992,00

ΡΟΛΟ

40,00

8

-

8

320,00

76,80

396,80

23.548

2.770

26.318

20.281,80

4.867,63

25.149,43

ΣΥΝΟΛΑ
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΙΜΗ
Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΦΠΑ
ΕΙΔΟΥΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ
ΧΩΡΙΣ
ΤΙΜΩΝ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ

……………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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 : 03010
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΑΓΚΑΔΑ 196, Τ.Κ. 56 429,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- Τηλέφωνο: 2313 324112
- Ηλ. ταχυδρομείο: klotsotirae@psychothes.gr & 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): ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
CPV: 39830000-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει):
Αριθμός Διακήρυξης Νο 022/2019
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;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης,
κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςv;
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
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας 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 ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίαςxiii·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxx:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
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που λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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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: 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
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: 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:
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
υπηρεσιών:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
σύμβασης που αναφέρονται στην
αναφοράςxxxii, ο οικονομικός φορέας έχει
διακήρυξη):
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες
[…...........]
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
Περιγρα ποσά
ημερομ παραλήπ
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
φή
ηνίες
τες
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και
τους παραλήπτες δημόσιους ή
ιδιωτικούςxxxiii:
2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
[] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
[] Ναι [] Όχι
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
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
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
μπορούν να προσκομιστούν:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων): [……][……][……]

Σελίδα 44

19PROC005408745 2019-08-07
Γ: 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
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Γ.Ν.Θ. «Γ.Παπανικολάου» Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 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
Δήλωσης για τους σκοπούς του Επαναληπτικού Συνοπτικού Κοινού Διαγωνισμού Νο 022/2019
για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο
αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vi
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 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.”
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
x
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/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).
xi
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/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.".
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxix Πρβλ άρθρο 48.
xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi 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.
xxxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.
xxxiii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxv 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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