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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ Α΄ 19/1.2.1995), όπως ισχύει σήμερα.
1.2. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 256/2.11.2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/4.4.2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.4. Του Ν.3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
25/9.2.2007).
1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18.6.2007), όπως ισχύει
σήμερα.
1.6. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 66/11.05.2010).
1.7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010).
1.8. Του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ Α 115/15.7.2010).
1.9. Του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128/3.8.2010), όπως ισχύει σήμερα.
1.10. Του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ
Α΄129/3.8.2010).
1.11. Του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 31/2.3.2011), όπως ισχύει σήμερα
1.12. Του Ν.3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄150/27.7.2011).
1.13. Του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις
θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170/5.8.2011).
1.14. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων ΣυμβάσεωνΑντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011).
1.15. Του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011).
1.16. Του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α΄
14/2.2.2012).
1.17. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
41/1.3.2012).
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1.18. Του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012).
1.19. Του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος. ….. και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012).
1.20. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014).
1.21. Του Ν. 4272/2014 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας
2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων
οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την
Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145/11-072014).
1.22. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014).
1.23. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016).
1.24. Του Ν. 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'
227/06.12.2016).
1.25. Του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημόσιου και τροποποίηση διατάξεων
του Ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017).
1.26. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016).
1.27. Την KΥΑ 1191/14.3.2017 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών…» (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017).
2. Τις Αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. 5804/24.11.2014 (ΦΕΚ 3261/4.12.2014/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Έγκριση
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και
Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον
τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
2.2 Την υπ’ αριθμ. 6484/30.12.2014 (ΦΕΚ 3693/31.12.2014/τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού Υγείας, με θέμα: «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), έτους 2014,
πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη
διεξαγωγή των διαγωνισμών – Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των 2010, 2011 και 2013».
2.3 Την υπ’ αριθμ. 421/24.3.2015 Απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης
με ΑΔΑ: ΨΩΗΚΟΡ1Ο-ΔΜ3 και θέμα: «Ορισμός φορέων διενέργειας διαγωνισμών σε
εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014» με την οποία ορίζονται: α) οι Φορείς Διενέργειας των
διαγωνισμών που θα διενεργηθούν ως ενιαίοι και β) οι διαγωνισμοί που θα
διενεργηθούν ξεχωριστά για το κάθε Νοσοκομείο για τις ανάγκες του ιδίου
Νοσοκομείου, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του
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εγκεκριμένου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας
(ΠΠΥΦΥ), έτους 2014.
2.4 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την
48η/23.12.2015 Συνεδρίασή σας (Θέμα 18ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) με ΑΔΑ:
Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ, με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων τη διενέργεια των διαγωνισμών
για τις προμήθειες του ΠΠΥΦΥ 2014, στους οποίους περιλαμβάνεται και η δαπάνη για
την προμήθεια σε είδη Καθαριότητας σε Μικροποσότητες (CPV 39830000-9 Προϊόντα
Καθαρισμού) προϋπολογισμού δαπάνης 14.491,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ
1381) .
2.5 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την 30η/31.10.2017
συνεδρίαση του (Θέμα 26O), με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του
διαγωνισμού προμήθειας σε είδη Καθαριότητας σε Μικροποσότητες (CPV 39830000-9
Προϊόντα Καθαρισμού).
2.6 Της με αριθμό 219/2018 ΑΔΑ: 6Ε5Χ469064-1ΑΚ Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ για το έτος 2018.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,
ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ,
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.491,68€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ,
ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 1381
cpv 39830000-9 Προϊόντα Καθαρισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (στο
εξής: «Νοσοκομείο») την 6η/2/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του
Νοσοκομείου επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες
προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τμήματος
Γραμματείας του Νοσοκομείου, επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 1, Τ.Κ. 546 36,
Θεσσαλονίκη, στο ισόγειο του κτηρίου Α’, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της
ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή τη 05.2.2018 και ώρα 14:00, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο Άρθρο 2. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι
εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές
οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο
Νοσοκομείο επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο
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μέρος αυτής.
1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’
Β’
Γ’
Δ’

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης βρίσκεται
αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ: http://www.ahepahosp.gr/diapragm.asp,
συνοδευόμενο από σχετικό αρχείο excel.
Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

1.
2.

Στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ: www.ahepahosp.gr.
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) της Γενικής

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών
διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά
Θεσσαλονίκη, 24.1.2018
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει
τιμής
6/2/2018 και ώρα 10:00π.μ.
Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου, Στιλπ. Κυριακίδη 1, 546 36
Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (CPV
39830000-9 Προϊόντα καθαρισμού)
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

Τρίμηνη μονομερής παράταση και επιπλέον εννεάμηνη με τη σύμφωνη
γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο
διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί
αντίστοιχος διαγωνισμός από πρόγραμμα Προμηθειών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

14.491,68€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των νόμιμων, υπέρ
Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

28.983,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των νόμιμων, υπέρ
Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

180 ημέρες

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
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Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την ΕΕ και δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης
(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης
(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσας Διακήρυξης
(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Ορισμένη νομική μορφή οφείλει να λάβει η Ένωση
ή Κοινοπραξία στην οποία κατακυρώνεται ο Διαγωνισμός, σε περίπτωση που η μορφή
αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
σφραγισμένη προσφορά μέχρι την 05.2.2018 και ώρα 14:00.
Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική
γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική
γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος),
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική
διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :
ΠΡΟΣ: Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό Διακήρυξης: 4/2018
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.2.2018
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά
με την προσφορά στοιχεία κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής
σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3Α της παρούσας.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3Β της παρούσας.
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ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3Γ της παρούσας.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ
Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα
αναφερόμενα κατωτέρω:
Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α 147) όπως δίνεται στο παράρτημα Δ .
Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δημοσίευση και υποβολή του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
παρέχονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και στις εξής
ηλεκτρονικές πύλες: στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr
Β. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :
1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α Ε) ή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή
δικαστική αρχή τελευταίο ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό
εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.
β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν
μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής,
με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ
ή ΙΚΕ) :
α) Επίσημο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των
τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της
εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα :
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά
με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους όπως προβλέπονται από
το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η
νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα
εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και
στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
4. Για φυσικά πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
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μεταβολές του.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
α. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και τα δικαιολογητικά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ
υπογράφουν:
i) ο Διαχειριστής, όταν πρόκειται για Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ
ii) ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ
iii) ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, όταν ο Οικονομικός Φορέας είναι Συνεταιρισμός.
iv) οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Προμηθευτών, καθένας από τους
συμμετέχοντες στην Ένωση οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού της Ενώσεως, να
προσκομίσει αυτοτελώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) που προβλέπει η Διακήρυξη.
γ. Δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή στον παρόντα
Διαγωνισμό.
δ. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων
αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους
με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250 (ΦΕΚ Α΄74/26.3.2014), τα κάθε
είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά
εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ.
Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014, ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε προσφορά υποβληθεί
στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού αλλά έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω,
θεωρείται ως υποβληθείσα εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη.
ε. Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που
κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης
παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις
του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και κάθε
διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω
φωτοαντίγραφα.
στ. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό
από τα απαιτούμενα ή σε περίπτωση που το σχετικό εκδοθέν έγγραφο δεν καλύπτει
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
του ενδιαφερομένου ή -στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωσηαπό υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή
προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β.
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Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από
τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.
Α/Α

6

9

10

11
13
14
15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΟΥΦΤΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
MEDICAL ΜΕ
ΧΤΕΝΙ
ΛΕΠΙΔΕΣ
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ WC
ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΡΟ
ΛΕΥΚΟ Νο2
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ
1KGR

Μ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΥ

ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Μ.Μ.

ΤΕΜ.

1000

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΖΕΤΑΙ

0,11

ΤΕΜ.

1500

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΖΕΤΑΙ

0,25

ΤΕΜ.

1500

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΖΕΤΑΙ

0,26

ΤΕΜ.

1500

ΤΕΜ.

1002

ΚΙΛΟ

41500

ΤΕΜ.

209

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΕΙΣΑ
- ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΜΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

0,28
1,5
0,19
4,8

Η τιμή της Προσφοράς θα εκφράζεται σε Ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για
παράδοση της υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά
την αυτή με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος ΦΠΑ δεν είναι ο σωστός, η αρμόδια
Επιτροπή θα προβεί στη διόρθωσή του.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, η τιμή θα είναι η τελική
τιμή μετά την έκπτωση.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για
την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να τα παρέχουν.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 180 ημέρες
από την επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016,
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εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται
στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε
καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί για την απόρριψη των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η/2/2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών
του Νοσοκομείου από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα
πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και
οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Όσοι από τους
προσφέροντες και υποψήφιους προμηθευτές το επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν
το περιεχόμενο των άλλων προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού έως
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας. Η εξέταση των
προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του γραφείου Προμηθειών.
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή
συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των
ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό (Α΄ ΠΡΑΚΤΙΚΟ) το οποίο συντάσσει και
προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο. Κριτήριο για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής και η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο
με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισοτιμίας μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου και παρουσία αυτών των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Ν.4412/2016. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 117
παρ.3. του. ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών
σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Ταυτόχρονα
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε
σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
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Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική
διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :
ΠΡΟΣ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό
Διακήρυξης: 4/2018
Ημερομηνία Διενέργειας: 06/2/2018
ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ »
Να ΜΗΝ
αποσφραγισθεί
από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
ταΠΡΟΣΟΧΗ:
αναφερόμενα
παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο
κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας κοινοποίησης της πρόσκλησης για υποβολής των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας
το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του
Ν. 4412/2016. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/
εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού (Β ΠΡΑΚΤΙΚΟ) από το Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού
και τη διαβίβαση αυτού και του Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου
για την επικύρωση αυτών και για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε κατακύρωσης της
σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη
αποδοχή από τον προμηθευτή.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας
που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
106 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127
του Ν. 4412/2016 ένστασης
β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16,
έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
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1. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει

2.

3.
4.

5.

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι ένα έτος , με δικαίωμα τρίμηνης
παράτασης και επιπλέον εννεάμηνης με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 και 201 του
Ν.4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις,
σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παρασχέθηκαν στο σύνολο τους οι υπηρεσίες ή, σε περίπτωση διαιρετής
υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η
καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην
διακήρυξη.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του
άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
 Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του
Νοσοκομείου, στην Αποθήκη αναλωσίμων του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, εντός τριών
εργάσιμων ημερών από την αποστολή του Δελτίου Παραγγελίας.
 Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να αναγράφει στα τιμολόγιά του τον κωδικό αριθμό
της σύμβασης, ενώ απαγορεύεται η κοινή έκδοση τιμολογίου για προϊόντα που
περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις.
 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο
συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσής των υλικών μπορεί να παρατείνεται,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016 .
 Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των
κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να
εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016
 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών της σύμβασης θα πραγματοποιείται
από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης με την άμεση έκδοση των
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σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 και
209 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών,
όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για το σύνολο της αξίας μείον
τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον Προμηθευτή και είναι οι
ακόλουθες:
α) Κράτηση 2,00 % Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011- ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011
όπως ισχύει)
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016 και
ΚΥΑ 1191/14.3.2017- ΦΕΚ 969/Β’/22.3.2017).
 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος [άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 -(ΦΕΚ
167Α’/23.7.2013)]
 Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το
Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά.
Η προθεσμία πληρωμής του Προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι
πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή, με
χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, για το σύνολο της αξίας, μείον τις
προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013 (Άρθρο
4 Οδηγίας 2011/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σε ποσοστό 5% της καθαρής
αξίας της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων με την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή
στο Διαγωνισμό.
Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, απαιτήσει
από τον Οικονομικό Φορέα κατάθεση δείγματος τότε αυτός θα πρέπει, επί ποινή
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αποκλεισμού, να προσκομίσει δείγματα του προσφερόμενου είδους εντός πενθημέρου από
την επόμενη της ημερομηνίας της έγγραφης ειδοποίησης του.
Δείγματα, που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη
Διακήρυξη, δεν γίνονται δεκτά.
Ως προς τα λοιπά, αναφορικά με τα δείγματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
214 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή
παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η
Ιανουαρίου του 2017. Ειδικότερα :
1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται
το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α

M.M.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΥΞΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ
ΗΡΙΟΥ ΕΠΥ

ΤΕΜ.

Από πλαστικό υψηλής
αντοχής, να μην μαδάει
και να σκουπίζει
ομοιόμορφα
χωρίς να αφήνει ίχνη.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

ΣΚΟΥΠΕΣ NAYLON
ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ

ΤΕΜ.

Από πλαστικό υψηλής
αντοχής, να μην μαδάει
και να σκουπίζει
ομοιόμορφα
χωρίς να αφήνει ίχνη.
Τα ανταλλακτικά θα
πρέπει να εφαρμόζουν
απόλυτα με το κοντάρι
ΙΝΟΧ που θα επιλεγεί.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

ΜΑΠΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ

ΤΕΜ.

Σφουγγαρίστρα μάπα
μεγάλη επαγγελματική
400 gr

ΜΑΠΕΣ ΜΙΚΡΕΣ

ΤΕΜ.

Σφουγγαρίστρα μάπα
μικρή επαγγελματική

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΑΠΕΣ ΜΙΚΡΕΣ

ΤΕΜ.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ
ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

ΣΥΡΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ
ΧΟΥΦΤΑ

ΤΕΜ.

Σύρμα γαλβανιζέ
χούφτας 32 gr
(2τεμάχια)

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

ΠΟΔΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΕΜ.

Ποδιά κουζίνας να είναι
πλαστική, αδιάβροχη
και μεγάλης αντοχής.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

ΖΕΥΓΗ

Από πλαστικό
ανθεκτικό, άριστης
ποιότητας, σε τέσσερα
μεγέθη (S-M-L). σε
συσκευασία από
πλαστικό περίβλημα
,ανά τεμάχιο

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ NAYLON
ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ
1

2

3

4

5

6

7

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

8

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ

Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

1000

0,11

110,00

24%

136,40
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Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ

Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

1500

0,25

375,00

24%

465,00

ΤΕΜ.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

1500

0,26

390,00

24%

483,60

ΤΕΜ.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

1500

0,28

420,00

24%

520,80

M.M.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΥΞΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤ
ΗΡΙΟΥ ΕΠΥ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

ΤΕΜ.

Να είναι ελαφριές και
εύχρηστες, μιας χρήσης
από ανοξείδωτο χάλυβα
και σε ατομική
συσκευασία. Να μην
τραυματίζουν και να
μην ερεθίζουν το δέρμα.
Νο κόβουν στεγνές και
βρεγμένες τρίχες
κεφαλής και σώματος.
Να καθαρίζονται
εύκολα.

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
MEDICAL ΜΕ
ΧΤΕΝΙ
ΛΕΠΙΔΕΣ
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

9

10

11

ΤΕΜ.

Πετσέτες
απορροφητικές
κουζίνας (τύπου Wetex)
σε
διάφορα χρώματα με
μεγάλη
απορροφητικότητα,
διαστάσεων 26,5cm X
25cm (Νο 3) , να
προσφέρεται
σε 4 χρώματα.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

ΠΙΓΚΑΛ ΓΙΑ WC

ΤΕΜ.

Με λαβή από πλαστικό
και με βάση στήριξης
όπου θα τοποθετείται
βουρτσάκι

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

1002

1,5

1.503,00

24%

1.863,72

ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΡΟ
ΛΕΥΚΟ Νο2

ΚΙΛΟ

Κατάλληλο για τα
συστήματα
αποσκλήρυνσης νερού.

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

41500

0,19

7.885,00

24%

9.777,40

ΤΕΜ.

Επαγγελματικό να
προστατεύει
αποτελεσματικά τα
τρόφιμά από το φως και
τις οσμές . Από κράμα
αλουμινίου υψηλής
αντοχής και ποιότητας
να διαθέτει το ιδανικό
πάχος για να μη σκίζεται
και να μην τσακίζει, να
χρησιμοποιείται και από
τις δύο πλευρές ματ και
γυαλιστερή σε ρολό
60m x 30cm

ΔΕΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ
ΖΕΤΑΙ

209

4,8

1.003,20

24%

1.243,97

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ
ΠΕΤΣΕΤΕΣ No 3
26,5x25cm

12

13

14

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ
1KGR

15
ΣΥΝΟΛΑ

11.686,20

Για τα είδη με α/α 1, 2, 3,4,5,7,8 και 12 να μην κατατεθεί προσφορά αφού η
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ζητούμενη ποσότητα ορίσθηκε ως μηδενική.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ´
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η υπ αριθμ. 4/……/2018
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
(CPV39830000-9 Προϊόντα Καθαρισμού )
AΞΙΑΣ ………..……..€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.
ή ………..……… € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ……… του μήνα ……………..… του έτους 2018, ημέρα της
εβδομάδας …………………….., οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο ………….. του
Πανεπιστημιακού
Γενικού
Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης
ΑΧΕΠΑ,
κος
…………………………………….., εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Νοσοκομείο
και αφετέρου ο/η (θέση στην εταιρεία) …………………..………………. της εταιρείας με την
επωνυμία: ……………………………………., που εδρεύει ………………….., ……………………….., κος/κα
……...……………. …..………… εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του/της την ιδιότητα την
παραπάνω εταιρεία έχοντας υπόψη:
1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την
48η/23.12.2015 Συνεδρίασή σας (Θέμα 18ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) με ΑΔΑ:
Ω9ΤΚ469064-ΚΣΑ, με την οποία ενέκρινε μεταξύ άλλων τη διενέργεια των διαγωνισμών
για τις προμήθειες του ΠΠΥΦΥ 2014, στους οποίους περιλαμβάνεται και η δαπάνη για
την προμήθεια σε είδη Καθαριότητας σε Μικροποσότητες (CPV 39830000-9 Προϊόντα
Καθαρισμού) προϋπολογισμού δαπάνης 14.491,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ
1381) .
2. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την 30η/31.10.2017 συνεδρίαση
του (Θέμα 26O), με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού
προμήθειας σε είδη Καθαριότητας σε Μικροποσότητες (CPV 39830000-9 Προϊόντα
Καθαρισμού).
3. Την υπ’ αριθμ. 4/2018 Διακήρυξη του Νοσοκομείου
4. Την προσφορά του δεύτερου.
5. Το από …………… Πρακτικό Διενέργειας και Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του παραπάνω Διαγωνισμού.
6. Το από ……………….. Πρακτικό Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας
και αξιολόγησης του παραπάνω Διαγωνισμού.
7. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την
………………………. Συνεδρίασή του (Θέμα ……..ο) με ΑΔΑ ………………… κατά την οποία μεταξύ
άλλων εγκρίθηκε η επικύρωση του ανωτέρω Πρακτικών σύμφωνα με την πρόταση της
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Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του
Διαγωνισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. ………………. Απόφαση του Νοσοκομείου, με την οποία δεσμεύτηκε το ποσό
των ………….€ Συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου ΠΓΝΘ
ΑΧΕΠΑ, φορέα 100 ΚΑΕ 1381 για το οικονομικό έτος 2018.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………….. έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιήθηκε
στο δεύτερο συμβαλλόμενο η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω
Διαγωνισμού.
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω:
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους (ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής
«Νοσοκομείο») με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο (ο οποίος για συντομία
θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος») την προμήθεια των κάτωθι :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TIMH/MM

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

τεμάχιο
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε ένα (1) έτος και συγκεκριμένα από ……………………..
έως …………………………..
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης μονομερής παράτασης και επιπλέον
εννεάμηνη με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί
το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από
πρόγραμμα Προμηθειών.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
 Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά και ανάλογα τις ανάγκες,
κατόπιν γραπτής παραγγελίας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή του
Δελτίου Παραγγελίας στις Αποθήκες του Νοσοκομείου με μέριμνα, έξοδα και ευθύνη του
προμηθευτή.
 Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να αναγράφει στα τιμολόγιά του τον κωδικό αριθμό της
σύμβασης, ενώ απαγορεύεται η κοινή έκδοση τιμολογίου για προϊόντα που περιέχονται
σε διαφορετικές συμβάσεις.
 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζει η σύμβαση και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
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 Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων
που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το
οικονομικό του συμφέρον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών της σύμβασης θα πραγματοποιείται από
τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης με την άμεση έκδοση των σχετικών
Πρωτοκόλλων Παραλαβής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 και 209 του Ν.
4412/2016. Σε τυχόν εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών ή μη εφαρμογή των όρων της
σύμβασης, ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημίας του Δημοσίου από την
καθυστέρηση της παράδοσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να
επιβάλλει στον Προμηθευτή και ανάλογο πρόστιμο. Εάν ο Προμηθευτής παραδώσει για
δεύτερη φορά εκπρόθεσμα τα είδη που του παραγγέλθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και εάν
προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο προμηθευτή.
 Είδη που θα προσκομιστούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην
προσφορά και στα "προσπέκτους" ή σύμφωνα με τα τυχόν προσκομισθέντα δείγματα. Σε
αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που
προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να εξασφαλίσει το
οικονομικό του συμφέρον.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών,
όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, για το σύνολο της αξίας μείον
τις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον Προμηθευτή και είναι οι
ακόλουθες:
α) Κράτηση 2,00 % Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011- ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011
όπως ισχύει)
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016 και
ΚΥΑ 1191/14.3.2017- ΦΕΚ 969/Β’/22.3.2017).
 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
 Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος [άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 -(ΦΕΚ
167Α’/23.7.2013)]
 Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το
Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά.
Η προθεσμία πληρωμής του Προμηθευτή θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι
πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή, με
χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, για το σύνολο της αξίας, μείον τις
προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4152/2013 (Άρθρο
Σελίδα 23 από 30
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Στίλπ. Κυριακίδη 1, ΤΚ 546 36 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313 3303101 & 2313 303102, Φαξ: 2313 303096,
Web site: www.ahepahosp.gr, E-Mail: ahepahos@med.auth.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΥΠΟΥΡΓΕΙ2018-01-24
Ο ΥΓΕΙΑΣ – ΠΓΝΘ ΑΧΕΠ Α
18PROC002579062
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2018

ΓΙΑ ΤΗ Ν ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟ ΣΟΤΗΤΕΣ (CPV 39830000-9 Προϊόντα Καθαρισμού)

4 Οδηγίας 2011/7) «Υποπαράγραφος Ζ.5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την εκτέλεση αυτής της σύμβασης ο Προμηθευτής κατέθεσε στο Νοσοκομείο την
με αριθμό __________________ ποσού ___________€ (5% της καθαρής αξίας της
σύμβασης) εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ______________________, η οποία ισχύει
μέχρι την επιστροφής της.
Η εγγύηση επιστρέφεται με την λήξη της σύμβασης και με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του προμηθευτή.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι της σχετικής Διακήρυξης, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, καθώς και όσα ορίζονται από τις διατάξεις των
Νόμων: 2286/1995, 3329/2005, 3580/2007, 3846/2010, 3861/2010, 3863/2010, 3868/2010,
3918/2011, 3984/2011, 3996/2011, 4013/2011, 4024/2011, 4038/2012, 4052/2012,
4072/2012, 4270/2014, 4272/2014, 4281/2014, 4403/2016, 4412/2016, 4441/2016, ΠΔ
80/2016 καθώς και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών.
Τέλος και οι δύο συμβαλλόμενοι επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται
όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση
έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε πέντε (5)
πρωτότυπα, τα οποία αφού διαβάσθηκαν υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους ως
κάτωθι.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 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
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221998]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Στίλπ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη TK
546 36
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ. Τσικνάκη
- Τηλέφωνο: 2313 303064
- Ηλ. Ταχυδρομείο (e-mail): despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.ahepahosp.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (cpv)
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ “ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ” (cpv
39830000-9 Προϊόντα Καθαρισμού )
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221998]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Αριθμός αναφοράς: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Ταχυδρομική Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη:
Αρμόδιος:
Τηλέφωνο:
e-mail:
Διεύθυνση δικτυακού τόπου (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[ ] Ναι
[ ] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α)
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β)

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ)

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, ΑΔΤ
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Απόφαση του Οικονομικού
φορέα, ορισμού εκπροσώπου
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
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Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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;

Απάντηση:

[ ] Ναι

[ ] Όχι

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 όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
[ ] Ναι
[ ] Όχι
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
Απάντηση:
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
[ ] Ναι
[ ] Όχι
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου;
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες καταστάσεις:
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
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

επαγγελματικό παράπτωμα

[ ] Ναι

[ ] Όχι

[ ] Ναι

[ ] Όχι

[ ] Ναι

[ ] Όχι

[ ] Ναι

[ ] Όχι

[ ] Ναι

[ ] Όχι

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
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 σύμβασης;
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής 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
εγκατάστασής του:

[ ] Ναι

[ ] Όχι

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτούνται σχετικά κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα αρχή

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;

Απάντηση:
[ ] Ναι

[ ] Όχι

[ ] Ναι

[ ] Όχι

[ ] Ναι

[ ] Όχι

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται σχετικά κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα αρχή
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Δεν απαιτούνται σχετικά κριτήρια από την αναθέτουσα αρχή
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται.

Ημερομηνία, τόπος, υπογραφή(-ές)

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄
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