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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ
<<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ>>
(ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
(ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ)
(ΚΑΕ 1311 -CPV 38432100-3)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
H ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΙΜΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 73.781,55 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 11-02-2019
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Ώρα: 11:00 π.μ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV, ΚΑΕ

38432100-3, 1311

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

73.781,55€ συμπ. ΦΠΑ

ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΟΝ

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της
Ενιαίας
Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων
Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ.
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο
350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β'2
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής
Υγείας,
σύμφωνα
με
το
Ν.3580/2007
και
την
Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-032009).
ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4
% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως
ισχύει).
Δεν απαιτείται
Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης.
Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, στο
διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1

Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

1.2

Του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και
άλλες διατάξεις».

1.3

Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

1.4

Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

1.5

Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

1.6

Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».

1.7

Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»

1.8

Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

1.9

Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

1.10

Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

1.11

Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

1.12

Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.13 Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
1.14 Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]
1.15 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "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» (Β΄ 3698)
1.16

Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

1.18 Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
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2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1 Τις διατάξεις του άρθρου 21-35 του Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 47) όπως ισχύει σήμερα.
2.2 Το αριθ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Ε.Κ.Α.Π.Υ σχετικά με διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις
του Ν.4472/2017 και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και
της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.
2.3 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4542/2018 (ΦΕΚ Α 95) όπως ισχύει σήμερα.
2.4 Την αριθμ. πρωτ. 20/30.08.2018 (θ.17) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού
2.5 Την αριθμ. πρωτ. 22/27.09.2018 (θ.9) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί ματαίωσης της αριθμ.
54/18 Δ/ξης και την επανάληψη αυτού με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών.
2.6 Την αριθ. πρωτ. 1/16-01-2019 Θ(10) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας
επαναληπτικού του συνοπτικού διαγωνισμού.
2.7.Tην με αριθ. πρωτ.: 351/22-01-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ71346906Ω-ΑΥ2).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
(ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ) εκτιμώμενη αξία έως του ποσού των
73.781,55
€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο
Νοσοκομείου
Προμηθειών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία: 11-02-2019
Γραφείο Προμηθειών
Ημερομηνία: 11-02-2019
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
Νοσοκομείου
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ27-1-2017
Ώρα: 11.00 π.μ.
Ώρα: 11.00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11 η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ στο
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν
κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται
αποδεκτές.
3.Ορισμοί και γενικές πληροφορίες - Αντικείμενο της διακήρυξης
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)», προϋπολογισμού
73.781,55
€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Ι. «Γ.
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .
Σε περίπτωση μη εξάντλησης των συμβατικών αποθεμάτων της συγκεκριμένης προμήθειας του
Νοσοκομείου εντός του διαστήματος της σύμβασης (1 έτος), το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα να
παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση που θα προκύψει με τους ίδιους όρους (τεχνικούς, οικονομικούς κ.τ.λ.) Η
διάρκεια της ανωτέρω παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες. Στην περίπτωση
αυτή της λύσης της σύμβασης κατά τη διάρκεια της παράτασης, δεν επιφέρεται περαιτέρω αξίωση από τον
ανάδοχο.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ανάδειξη του αναδόχου, ορίζονται στο
Παράρτημα Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» .
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που η προσφορά του θα βαθμολογηθεί με τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους
όρους της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του ανάδοχου.
Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης και για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας, θα δίνεται χωρίς το Φ.Π.Α.,
το οποίο και βαρύνει το Νοσοκομείο. Αν στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται
ρητά.
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Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας,
να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τη διαδικασία, ή να
την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος.
Η εν λόγω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 του προϋπολογισμού του Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι το : «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Διεύθυνση αναθέτουσας αρχής: Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 50 Τ.Κ 45445
Τηλέφωνο: 2651080625 (Τμήμα Προμηθειών)
E-mail: kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr
Πληροφορίες: ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ.
Για
πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο:
2651080624
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα
παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.






ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Γ΄ «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ»
Δ΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
E΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)»

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του
Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου
να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ «Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μέχρι την
11-02-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11 :00 π.μ. 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: Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό Διακήρυξης: 1/19
Ημερομηνία Διενέργειας:11η-02-2019
3. ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ )»
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 3 Α της παρούσας.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Β της παρούσας.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Γ της παρούσας.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
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τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα αναφερόμενα κατωτέρω :
1. Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ), το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν.
4412/2016 σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος E.
Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών:


Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα


Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού (εκτός από το μέρος Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (Ποινικό μητρώο)
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα)
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα


Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Το TEΥΔ υποβάλλουν :


κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του



ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα.

Σημείωση: Η υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
(Ο οικονομικός φορέας για την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ μπορεί να συμβουλεύεται τις Κατευθυντήριες
Οδηγίες 15 και 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ και Ψ3ΗΙΟΞΤΒΚ3Ε αντίστοιχα)
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Το ΤΕΥΔ διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε Αρχείο doc (σε
επεξεργάσιμη μορφή), για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το
υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει,
όπου να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης.
Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην Διακήρυξη, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα
του προσφερόμενου
εξοπλισμού, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην
διακήρυξη .
Στο σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται:
2) Η Τεχνική Περιγραφή του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία θα περιγράφονται όλα τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του υποψήφιου αναδόχου και αποδεικνύουν τη
δυνατότητά του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης προμήθειας (αναλυτικά οι τεχνικές
προδιαγραφές βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.Β της παρούσας διακήρυξης)
3) Ο πίνακας συμμόρφωσης συμπληρωμένος, υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. της
παρούσας διακήρυξης.
Προσοχή: Οι πίνακες συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπληρώνονται βάσει των ακόλουθων οδηγιών:
 Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί
όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου ανάδοχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά. Επειδή η απλή
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής, η αρμόδια επιτροπή
έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης εξετάζοντας την
αντίστοιχη παραπομπή στην τεχνική προσφορά ή στα προσκομισθέντα φυλλάδια, πιστοποιητικά,
πτυχία, βεβαιώσεις, άδειες, εκθέσεις, υπεύθυνες δηλώσεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη
συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών με τις τεχνικές προσφορές
 Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής
προσφοράς.
4.Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται: α) Η επιχειρηματική
μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής,
υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα
κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης, β) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης
5. Πιστοποιητικά CE και ISO για τον προσφερόμενο αναλυτή και τα αναλώσιμά του.
6.Tα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 9001 ή ισοδύναμα καθώς να κατατεθούν και τα πιστοποιητικά
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, ISO 13485 και ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής καθώς και το
πιστοποιητικά ISO 9001, της προμηθεύτριας εταιρείας.
7. Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α Δ.Υ.8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004 (ΦΕΚ
32Β/16.1.2004) «Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
από πιστοποιημένο φορέα.
8.Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα όπου να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου παραγωγού στο ΕΜΠΑ για
του παραγωγούς – εισαγωγείς των προσφερόμενων προϊόντων.
Σημείωση: Προς διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών
κατά την σύνταξη των συμβάσεων το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονικό
αρχείο (CD) μορφής .doc ή .pdf ή .xls αντιγράψιμο, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο
της τεχνικής προσφοράς
Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
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Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.
Ο σφραγισμένος φάκελος με τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει τα
οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα βάση της παρούσας διακήρυξης. Το τίμημα της Οικονομικής
Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εξετάσεων ανά αναλυτή. Στην οικονομική προσφορά θα
πρέπει να κατατεθεί πίνακας ετήσιου συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους.
Η τιμή θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το νοσοκομείο. Αν στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 88 του ν. 4412/2016.
Τιμές προσφορών – νόμισμα
1.
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ και θα αφορά την συνολική τιμή ανά εξέταση.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.
Οι τιμές θα αναφέρονται για κάθε εξέταση («βασικό» αντιδραστήριο) χωριστά και για το σύνολο
των ποσοτήτων.
3.
Για τον υπολογισμό του αριθμού των πραγματοποιούμενων εργαστηριακών εξετάσεων και τον
προσδιορισμό της αποζημίωσης του προμηθευτή, θα συσταθεί επιτροπή -με συμμετοχή
εκπροσώπου του προμηθευτή - που σε τακτά χρονικά διαστήματα θα επιβεβαιώνει τον αριθμό
των εξετάσεων. Ο υπολογισμός της ετήσιας δαπάνης των εργαστηριακών εξετάσεων θα εξάγεται
από το άθροισμα των γινομένων του ετήσιου αριθμού της κάθε είδους εξέτασης, επί το συνολικό
της κόστος.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εξετάσεων
4.
Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν συνολική τιμή ανά εξέταση για όλα τα απαραίτητα υλικά
που χρειάζονται για την λειτουργιά του αναλυτή και όπως ορίζονται στο υπόδειγμα της
οικονομικής προσφοράς και για οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τη λειτουργία του αναλυτή για την
εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων.
5.

Η συνολική προσφερόμενη τιμή για τους αναλυτές με τον αναλογούντα ΦΠΑ, επί ποινή
αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη του Νοσοκομείου.

6.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από το Φ.Π.Α.

7.

Η τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε
δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με τιμές
προσφοράς.

8.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

9.

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα
ζητηθούν από τον προσφέροντα (άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 4412/2016) 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.

10.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των αναλυτών όπως αναφέρονται
στην σελίδα 21.
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11.

Για τις ζητούμενες εξετάσεις του κάθε τμήματος θα πρέπει να κατατεθούν ξεχωριστοί
πίνακες οικονομικής Προσφοράς όπως αυτοί ζητούνται στο Παράρτημα Δ.

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, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παρούσας Διακηρύξεως.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος προσφοράς.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής.
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της διακηρύξεως.
8.Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται
/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική.
10. Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
11. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του είδους.
12. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος των ποσοτήτων.
13. Για οποιοδήποτε άλλο τυχόν λόγο, που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11-02-2019 και ώρα 11:00 π.μ. 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 θα γίνει δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Η αρμόδια 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 το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται
στους συμμετέχοντες.
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό/ούς μειοδότη/ες) να υποβάλλει εντός προθεσμίας έντεκα
(11) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των παρακάτω
δικαιολογητικών:
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 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 γ)
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει
ότι οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(άρθρο 80 Ν.4412/2016).
3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016)
4. Πιστοποιητικό της παρ. 2γ. του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 που εκδίδεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και όπου αυτό δεν είναι δυνατό κατάθεση ένορκης βεβαίωσης.
5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ΕΒΕΑ ή ισχύον καταστατικό, από όπου να προκύπτουν τα μέλη και ο
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας .
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό μειοδότη και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα-μέλος της.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό μειοδότη να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση οριστικής κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής στον προμηθευτή με την πλέον ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ , εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές
πληρούν τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.
ΠΙΝΑΚΑΣ : Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας αυτών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ποιότητα –

ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Απόδοση

Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές

30%

Ποιότητα, αποδοτικότητα (αριθμός δειγμάτων, αριθμός εξετάσεων), τεχνολογία, ταχύτητα
και αξιοπιστία λειτουργίας (ακρίβεια, επαναληψιμότητα), απλότητα στο χειρισμό και τη
λειτουργία του οργάνου, συμβατότητα με τρέχουσες μεθόδους, ύπαρξη συστήματος
ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος,

15%

Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα (Αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια,
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων, ευχέρεια ανασύστασης και χρήσης.

15%

Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης.

5%

Συσκευασία (καταλληλότητα – σημάνσεις).

5%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

70%

ΟΜΑΔΑ Β- Εκπαίδευση και Τεχνική Υποστήριξη
Εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών για τους Αναλυτές.

15%

Eγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τους αναλυτές
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%
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15%

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Προσφορά με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής είναι
εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή
στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ

λ
=

λ

Συνολικό κόστος εξετάσεων – αναλυτών
Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης
χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο
οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν
αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων
και των προδιαγραφών της Διακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση
δικαιούνται όμως την άμεση
αποδέσμευση των εγγυήσεων.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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.
1. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 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.
2. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016
και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
12

3.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,
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.
4.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 11ο: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» (Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
50 Τ.Κ 45445 ) .
Ο πάροχος προμηθειών υποχρεούται να εφαρμόσει την παροχή προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» από την υπογραφή της σύμβασης
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ’ αυτή.
Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίδει στους χώρους των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών του
Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα και εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη ή τηλεφωνική
παραγγελία και η παραλαβή θα γίνεται από 3μελή επιτροπή, που θα εκδίδει το σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής.
Ο χρόνος παράδοσης των πέντε (5) μηχανημάτων – συνοδού εξοπλισμού θα είναι το πολύ εντός
ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Χρόνος παράδοσης αντιδραστηρίων και
αναλωσίμων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση της σχετικής παραγγελίας. Η παράδοση του, θα
πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για την χρήση που προορίζεται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του
προμηθευτή.
Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται τα
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε
είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς το Νοσοκομείο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το
Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση
της προμήθειας.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

13

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την
Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009).
ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής (περίπτωση (β) παραγ 1, αρθ 72 ν.4412/2016) να
μην ζητήσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
ευρώ #20.000,00#€.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
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κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ
(πέντε (5) αναλυτές, δυο για τη Μ.Ε.Θ. ένας για τις ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ένας για τα ΕΚΤΑΚΤΑ και ένας για το
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)
1. Να μετριούνται απ’ ευθείας και ταυτόχρονα με μια εισαγωγή δείγματος , αέρια αίματος (pO 2, pCO2, pH)
ηλεκτρολύτες (Na+, K+ Ca++, Cl-), γλυκόζη (Glucose), γαλακτικό(Lactate) , Αιμοσφαιρίνη (tHb) και τα
κλάσματα αυτής (Ο2Ηb, COHb, MetHb, HHb),
2. Να υπολογίζονται τουλάχιστον οι παράμετροι: ΗCO3, BE, ctCO2, ctO2 , pO2/FiO2, p50,Hct, pH(T),
pCO2(T), pO2(T), RI (T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), ctO2(a), ctO2(v), ctO2(a-v), VO2, DO2, : Anion gap,
Ca++(7,4), Osm.
3. Να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης pH από δείγμα πλευριτικού υγρού.
4. Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και συνοδά αναλώσιμα για την εξαγωγή του αποτελέσματος να βρίσκονται
ενσωματωμένα σε κασέτες. Να απαιτείται μόνο η αλλαγή κασετών. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι
οποιαδήποτε υλικό σε ποσότητα και είδος, πέρα των προσφερομένων, απαιτηθεί για την
απρόσκοπτη λειτουργία των αναλυτών και την διενέργεια του ζητούμενου αριθμού δειγμάτων
ασθενών, δεν θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
5. Να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, και απομάκρυνσης πήγματος από το εισαγόμενο στον αναλυτή
δείγμα, με απλό τρόπο. Ο τρόπος απομάκρυνσης πήγματος δεν πρέπει να επιβαρύνει την κατανάλωση
των αντιδραστηρίων/αναλωσίμων.
6. Ο χειρισμός και η χρήση των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων να διασφαλίζουν την ασφάλεια των
χειριστών και των χρηστών τόσο κατά την αποθήκευση - μεταφορά όσο και κατά τη χρήση τους. Για αυτό
το λόγο:
● Τα απόβλητα να καταλήγουν εντός πλήρως στεγανής συσκευασίας.
● Επιθυμητό και θα βαθμολογηθεί η δυνατότητα να μην εκτείνεται η βελόνα δειγματοληψίας
προ της εισαγωγής του δείγματος.
● Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η αναρρόφηση του δείγματος να πραγματοποιείται εντός του αναλυτή.
7. Όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του αναλυτή αντιδραστήρια και αναλώσιμα να εγκαθίστανται με
απλό και εύκολο τρόπο στον αναλυτή από τον οποίο πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα, εξαιρετεου του χαρτί
εκτύπωσης.
8.
Από την εγκατάσταση των αντιδραστηρίων, και εντός χρονικού διαστήματος μέχρι 30 min, να
υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο αναλυτής αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών κλπ. να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Να
αναφερθεί προς αξιολόγηση το έτος πρώτης κυκλοφορίας του προσφερόμενου μοντέλου.
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής καθώς και ενσωματωμένο εκτυπωτή.
Να έχει τη δυνατότητα να αναλύει το pH σε πλευριτικό υγρό, με διαδικασία τέτοια που να
εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της μέτρησης .
Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης αυτόματου ποιοτικού ελέγχου 3 τουλάχιστον επιπέδων. Να
προσφερθεί προς επιλογή.
Θα αξιολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία αυτόματου ποιοτικού ελέγχου
(3
επίπεδα ημερησίως).
Να διαθέτει σύστημα προστασίας από τα πήγματα και τις φυσαλίδες.
Ο χρόνος για την ανάλυση του δείγματος για το σύνολο των ζητούμενων παραμέτρων να μην είναι
μεγαλύτερος από 80 sec.
Να απαιτεί ποσότητα δείγματος έως 200μL από σύριγγα και 100 μL από τριχοειδές για τη μέτρηση
όλων των ζητούμενων παραμέτρων. Να μην χρειάζεται χρήση ειδικών προσαρμογέων για την
μέτρηση δειγμάτων από σύριγγες και τριχοειδή.
Να αναφερθεί ο χρόνος διαθεσιμότητας του μηχανήματος για ανάλυση αερίων αίματος ανα 24ωρο
μετά την αφαίρεση του χρόνου που απαιτείται για όλες τις αυτόματες διαδικασίες του μηχανήματος
για τον αριθμό των απαιτούμενων εξετάσεων ανά κλινική ώστε να αξιολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη
δυνατή παραγωγικότητα.
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10. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα ο αναλυτής να μην χρήζει συντήρηση. Εάν απαιτείται συντήρηση αυτή
να πραγματοποιείται από πλήρως εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας
σε ώρες που δεν θα διαταράσσει την λειτουργία του τμήματος στο οποίο βρίσκεται.
11. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα να διαθέτει τη δυνατότητα διακοπής της βαθμονόμησης με σκοπό την
εισαγωγή επείγοντος δείγματος.
12. Να εκτυπώνει τα αποτελέσματα και να διαθέτει δυνατότητα ανάκλησης αποτελεσμάτων, με σκοπό την
πλήρη αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων αλλά και την διενέργεια μελετών. Τα αποτελέσματα να μπορούν
να μεταφέρονται σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο (π.χ. μνήμη USB κλπ).
13. Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης σε πληροφοριακά συστήματα.
14. Με σκοπό να διασφαλιστεί τόσο η αξιόπιστη λειτουργία του αναλυτή όσο και η τήρηση του
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, να κατατεθεί ακριβής πίνακας καταναλώσεων βάσει των
απαιτήσεων της διακήρυξης. Η κατανάλωση έκαστου υλικού (πλην του χαρτιού εκτύπωσης) να
αποδεικνύεται σε επίσημα εργοστασιακά έντυπα.
15. Να διαθέτει Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος
Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα διαθέτει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

Θα έχει την δυνατότητα εγκατάστασης και σαν tower και σε Rack τόσο για τα UPS και το στατικό
διακόπτη όσο και για τα επιπλέον ερμάρια (συσσωρευτών).
 Θα είναι τεχνολογίας on line διπλής μετατροπής
 Ισχύς (VA) / (W): 1000/900
 Ονομαστική Τάση Εισόδου(V): 230
 Ανοχή Τάσης Εισόδου (VAC): 177V-280V
 Συχνότητα εισόδου (Hz): 40-70
 Ονομαστική Τάση Εξόδου(V): 200/208/220/230/240
 Σταθεροποίηση τάσης εξόδου: ±3%
 Συχνότητα εξόδου (Hz): 50/60
 Υπερφόρτωση: 150% για 50sec
 Αριθμός/τύπος ρευματοδοτών: 6 ΙΕC-320-C13 με δυνατότητα ομαδοποίησής τους για βελτιωμένη
διαχείριση
 Σύνδεση εισόδου: IEC320-C14
 Αυτονομία σε πλήρες φορτίο 20 min / σε μισό φορτίο 60 min
 Μεγαλύτερη αυτονομία με επιπλέον ερμάρια συσσωρευτών του ιδίου κατασκευαστικού
οίκου με το UPS.
 Ο χρόνος επαναφόρτισης των συσσωρευτών ως το 90% της χωρητικότητάς τους: 3 ώρες
 Να διαθέτει αυτόματο και χειροκίνητο by pass
 Θα διαθέτει LCD display και LED ενδείξεις
 Θα έχει την δυνατότητα ψυχρής εκκίνησης
 Θα έχει την δυνατότητα άμεσου κλεισίματος (emergency Power Off)
 Θα έχει την δυνατότητα αλλαγής συσσωρευτών κατά την λειτουργία του UPS (HOT SWAPPABLE
BATTERIES)
 10/100Base T Ethernet
 Αντικεραυνική προστασία και προστασία αιχμών μέσω κυκλώματος TVSS.
 EMI/ RFI φίλτρα
 Software παρακολούθηση του UPS με δυνατότητα επανεκκίνησης φορτίων και ασφαλούς τερματισμού
του server.
 Θύρες επικοινωνίας: USB και RS232
 Θα υπάρχει κάρτα SNMP με ενσωματωμένο WEB server για απομακρυσμένη παρακολούθηση και
αποστολή SMS σε περίπτωση alarm.
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0˚C - 40˚C
 Μέγιστη σχετική υγρασία: 95%
 Υψόμετρο λειτουργίας χωρίς μείωση απόδοσης: 3000m
 Θόρυβος: < 45dbA
 Η κατασκευάστρια εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO14001
 Πιστοποιητικά CE
 Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές μόνο από εταιρείες που διαθέτουν ISO 9001, ISO14001,
OHSAS18001 για την εμπορία, το σχεδιασμό λύσεων και την τεχνική υποστήριξη συστημάτων
ηλεκτρονικών.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής θα αποτελείται από 2 ανεξάρτητες μονάδες UPS των παραπάνω
χαρακτηριστικών οι οποίες θα συνδεθούν σε έναν στατικό διακόπτη αυτόματης μεταγωγής του φορτίου.
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Κάθε στατικός διακόπτης θα είναι κατάλληλης ισχύος (15Amp/ph), θα έχει δυο εισόδους (C14) και κάθε
είσοδο θα έχει τροφοδοσία μέσω ενός UPS. Ο στατικός διακόπτης θα έχει μια έξοδο που θα τροφοδοτεί τα
κρίσιμα φορτία.
Θα φέρει τις κατάλληλες μπρίζες εξόδου (τουλάχιστον 6 εξόδους C13) στις οποίες θα μπορούν να
συνδεθούν τα κρίσιμα φορτία.
Κάθε στατικός διακόπτης θα έχει κάρτα SNMP με ενσωματωμένο WEB server για απομακρυσμένη
παρακολούθηση και αποστολή SMS
σε
περίπτωση alarm.
Ο στατικός διακόπτης θα επιλέγει κάθε στιγμή την καταλληλότερη και διαθέσιμη τροφοδοσία εισόδου, ώστε αν
διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία του φορτίου.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Να πληρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για εργαστηριακό τεχνολογικό εξοπλισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE Mark, κλπ). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, ISO 13485 και ISO 9001 του
εργοστασίου κατασκευής καθώς και το πιστοποιητικά ISO 9001, της προμηθεύτριας εταιρείας.
Όλα τα αναγραφόμενα επί ποινή απόρριψης να αποδεικνύονται με παραπομπές σε πρωτότυπα επίσημα
εργοστασιακά φυλλάδια και εγχειρίδια, στο φύλο συμμόρφωσης.
Χρόνος παράδοσης 40 ημέρες. Χρόνος παράδοσης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων έως 3 εργάσιμες.
Πριν την εγκατάσταση, η προμηθεύτρια εταιρεία οφείλει να ελέγξει το χώρο και τα υπάρχοντα δίκτυα
ηλεκτρικής παροχής, ύδρευσης, αποχέτευσης κτλ, και να ενημερώσει εγγράφως για τις τυχόν αλλαγές ή
αναβαθμίσεις που μπορεί να απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του προς εγκατάσταση
εξοπλισμού.
Η εγκατάσταση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των κατασκευαστών
από μόνιμο, κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό της προμηθεύτριας εταιρείας μας, το οποίο να
διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ειδικής εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τους κατασκευαστικούς
οίκους.
Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση
των χρηστών και των τεχνικών.
Το μηχάνημα να συνοδεύεται από πλήρη σειρά πρωτότυπων εγχειριδίων τεχνικών προδιαγραφών, χρήσης και
βασικής συντήρησης.
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας για το συνολικό χρονικό διάστημα εγκατάστασης και χρήσης του.
Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, ότι θα εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα υλικά για τη
λειτουργία του αναλυτή καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του στο Νοσοκομείο.

A. ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Να πληροί τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και τους νεότερους κανονισμούς της ΕΕ περί
πιστοποίησης προϊόντων, να έχει πιστοποιημένη (CE, ISO) εγγύηση καλής λειτουργίας. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα
επιθεώρησης των εγκαταστάσεων των προμηθευτών και να ζητήσει τη δοκιμαστική λειτουργία σε χώρο του
Νοσοκομείου.
2. Να μην παρουσιάζει συχνές βλάβες, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα όλο το 24ωρο. Οποιαδήποτε βλάβη θα
πρέπει να αποκαθίσταται εντός 4 ωρών από την κλήση. Αν δεν μπορέσει να επισκευαστεί και να παραδοθεί προς
πλήρη λειτουργία εντός 6 ωρών, ή αν συμβούν 3 βλάβες εντός του ίδιου μηνός θα πρέπει να αντικαθίσταται με
άλλον αναλυτή των ίδιων ακριβώς δυνατοτήτων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί για την ύπαρξη αυτής της
δυνατότητας. Αν δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου θα αποφασίσει για τις συνέπειες.
3. Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του αναλυτή (ή των αναλυτών) και βαρύνεται
με τις δαπάνες μεταφοράς / εγκατάστασης, εκπαίδευσης και συντηρήσεων / επισκευών.
4. Οι εταιρίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν οργανωμένη τεχνική υποστήριξη
[service] με εξειδικευμένους στον προσφερόμενο αναλυτή τεχνικούς. Θα αξιολογηθεί η προηγούμενη εμπειρία του
Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων σχετικά με το παρεχόμενο από την εταιρία service αναλυτών ή άλλου μηχανήματος που έχουν προμηθεύσει.
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5. Οι συντηρήσεις (τακτικές και έκτακτες) θα γίνονται σύμφωνα με το «service manual», το οποίο θα
κατατεθεί μαζί με τον εξοπλισμό. Να κατατεθεί το πρόγραμμα συντήρησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
6. Οι επισκέψεις των τεχνικών της εταιρίας θα καταχωρούνται ενυπογράφως σε ξεχωριστό για κάθε αναλυτή
βιβλίο, θεωρημένο από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Στο βιβλίο αυτό θα καταχωρούνται επίσης ενυπογράφως
δυσλειτουργίες ή βλάβες (και οι χρονικές στιγμές που παρατηρήθηκαν) από τους χειριστές του Νοσοκομείου.
7. Η εταιρία στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα εκπαιδεύσει πλήρως τους χειριστές του
Νοσοκομείου και θα διαθέσει το βιβλίο λειτουργίας του μηχανήματος.
8. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του Νοσοκομείου μας και άλλων Νοσοκομείων ως προς
την λειτουργικότητα, την καταλληλότητα και την αποδοτικότητα του μηχανήματος του ίδιου ή παρόμοιου τύπου.
B. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
9. Τα προσφερόμενα προϊόντα οφείλουν να είναι σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις εναρμόνισης της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία για συσκευές, αντιδραστήρια και αναλώσιμα.
10. Να φέρουν σήμανση CE και δηλώσεις πιστότητας (Declaration of conformity).
11. Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία του Νοσοκομείου μας και άλλων Νοσοκομείων σχετικά με την
ποιότητα, αξιοπιστία και αποδοτικότητα αναλωσίμων και αντιδραστηρίων του ίδιου ή παρόμοιου τύπου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
(Ολογράφως)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ
Να μετρoύνται απ’ ευθείας και ταυτόχρονα με μια εισαγωγή δείγματος ,
αέρια αίματος (pO2, pCO2, pH) ηλεκτρολύτες (Na+, K+ Ca++, Cl-),
γλυκόζη (Glucose), γαλακτικό(Lactate) , Αιμοσφαιρίνη (tHb) και τα
κλάσματα αυτής (Ο2Ηb, COHb, MetHb, HHb),
Να υπολογίζονται τουλάχιστον οι παράμετροι Ο χειρισμός και η χρήση
των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων να διασφαλίζουν την
ασφάλεια των χειριστών και των χρηστών τόσο κατά την αποθήκευση μεταφορά όσο και κατά τη χρήση τους. Για αυτό το λόγο:ροι: ΗCO3,
BE, ctCO2, ctO2 , pO2/FiO2, p50,Hct, pH(T), pCO2(T), pO2(T), RI (T),
pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), ctO2(a), ctO2(v), ctO2(a-v), VO2, DO2, : Anion
gap, Ca++(7,4), Osm
Να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης pH από δείγμα πλευριτικού υγρού.
Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και συνοδά αναλώσιμα για την
εξαγωγή του αποτελέσματος να βρίσκονται
ενσωματωμένα σε
κασέτες. Να απαιτείται
μόνο η αλλαγή κασετών. Να κατατεθεί
υπεύθυνη δήλωση ότι οποιαδήποτε υλικό σε ποσότητα και είδος, πέρα
των προσφερομένων, απαιτηθεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των
αναλυτών και την διενέργεια του ζητούμενου αριθμού δειγμάτων
ασθενών, δεν θα επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
Να υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης, και απομάκρυνσης πήγματος από
το εισαγόμενο στον αναλυτή δείγμα, με απλό τρόπο. Ο τρόπος
απομάκρυνσης πήγματος δεν πρέπει να επιβαρύνει την κατανάλωση
των αντιδραστηρίων/αναλωσίμων.
Ο χειρισμός και η χρήση των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων να
διασφαλίζουν την ασφάλεια των χειριστών και των χρηστών τόσο κατά
την αποθήκευση - μεταφορά όσο και κατά τη χρήση τους. Για αυτό το
λόγο:
Τα απόβλητα να καταλήγουν εντός πλήρως στεγανής συσκευασίας.
Επιθυμητό και θα βαθμολογηθεί η δυνατότητα να μην εκτείνεται η
βελόνα δειγματοληψίας προ της εισαγωγής του δείγματος.
Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η αναρρόφηση του δείγματος να
πραγματοποιείται εντός του αναλυτή.
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ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή
PROSPECTUS

7

8

Όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία του αναλυτή αντιδραστήρια και
αναλώσιμα να εγκαθίστανται με απλό και εύκολο τρόπο στον αναλυτή
από τον οποίο πρέπει να αναγνωρίζονται αυτόματα, εξαιρετέου του
χαρτί εκτύπωσης.
Από την εγκατάσταση των αντιδραστηρίων, και εντός χρονικού
διαστήματος μέχρι 30 min, να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης
δειγμάτων.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1
2

Ο αναλυτής αερίων αίματος, ηλεκτρολυτών, μεταβολιτών κλττ να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το έτος πρώτης
κυκλοφορίας του προσφερόμενου μοντέλου.
Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής καθώς και ενσωματωμένο εκτυπωτή.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

3

Να έχει τη δυνατότητα να αναλύει το pH σε πλευριτικό υγρό, με
διαδικασία τέτοια που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της μέτρησης .

ΝΑΙ

4

Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης αυτόματου ποιοτικού ελέγχου 3
τουλάχιστον επιπέδων. Να προσφερθεί προς επιλογή.

ΝΑΙ

5

Θα αξιολογηθεί θετικά η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία αυτόματου
ποιοτικού ελέγχου
( 3 επίπεδα ημερησίως).

ΝΑΙ

6

Να διαθέτει σύστημα προστασίας από τα πήγματα και τις φυσαλίδες.

ΝΑΙ

7

Ο χρόνος για την ανάλυση του δείγματος για το σύνολο των
ζητούμενων παραμέτρων να μην είναι μεγαλύτερος από 80 sec.

ΝΑΙ

8

9

10

Να απαιτεί ποσότητα δείγματος έως 200μL από σύριγγα και 100 μL από
τριχοειδές για τη μέτρηση όλων των ζητούμενων παραμέτρων. Να μην
χρειάζεται χρήση ειδικών προσαρμογέων για την μέτρηση δειγμάτων
από σύριγγες και τριχοειδή.
Να αναφερθεί ο χρόνος διαθεσιμότητας του μηχανήματος για ανάλυση
αερίων αίματος ανα 24ωρο μετά την αφαίρεση του χρόνου που
απαιτείται για όλες τις αυτόματες διαδικασίες του μηχανήματος για τον
αριθμό των απαιτούμενων εξετάσεων ανά κλινική ώστε να αξιολογηθεί
θετικά η μεγαλύτερη δυνατή παραγωγικότητα..
Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα ο αναλυτής να μην χρήζει συντήρηση. Εάν
απαιτείται συντήρηση αυτή να πραγματοποιείται από πλήρως
εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας σε
ώρες που δεν θα διαταράσσει την λειτουργία του τμήματος στο οποίο
βρίσκεται.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα να διαθέτει τη δυνατότητα διακοπής της
βαθμονόμησης με σκοπό την εισαγωγή επείγοντος δείγματος.

ΝΑΙ

12

Να εκτυπώνει τα αποτελέσματα και να διαθέτει δυνατότητα ανάκλησης
αποτελεσμάτων, με σκοπό την πλήρη αρχειοθέτηση αποτελεσμάτων
αλλά και την διενέργεια μελετών. Τα αποτελέσματα να μπορούν να
μεταφέρονται σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο (π.χ. μνήμη USB κλπ).

ΝΑΙ

13

Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης σε πληροφοριακά συστήματα.

ΝΑΙ

14

15

Με σκοπό να διασφαλιστεί τόσο η αξιόπιστη λειτουργία του αναλυτή
όσο και η τήρηση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, να κατατεθεί
ακριβής πίνακας καταναλώσεων βάσει των απαιτήσεων της διακήρυξης.
Η κατανάλωση έκαστου υλικού (πλην του χαρτιού εκτύπωσης) να
αποδεικνύεται σε επίσημα εργοστασιακά έντυπα.
Να διαθέτει Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος
Το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος θα είναι τελευταίας
τεχνολογίας και θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Θα έχει την δυνατότητα εγκατάστασης και σαν tower και σε
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ΝΑΙ

ΝΑΙ


































1.

Rack τόσο για τα UPS και το στατικό διακόπτη όσο και για τα
επιπλέον ερμάρια (συσσωρευτών).
Θα είναι τεχνολογίας on line διπλής μετατροπής
Ισχύς (VA) / (W): 1000/900
Ονομαστική Τάση Εισόδου(V): 230
Ανοχή Τάσης Εισόδου (VAC): 177V-280V
Συχνότητα εισόδου (Hz): 40-70
Ονομαστική Τάση Εξόδου(V): 200/208/220/230/240
Σταθεροποίηση τάσης εξόδου: ±3%
Συχνότητα εξόδου (Hz): 50/60
Υπερφόρτωση: 150% για 50sec
Αριθμός/τύπος ρευματοδοτών: 6 ΙΕC-320-C13 με δυνατότητα
ομαδοποίησής τους για βελτιωμένη διαχείριση
Σύνδεση εισόδου: IEC320-C14
Αυτονομία σε πλήρες φορτίο 20 min / σε μισό φορτίο 60 min
Μεγαλύτερη αυτονομία με επιπλέον ερμάρια
συσσωρευτών του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με το
UPS.
Ο χρόνος επαναφόρτισης των συσσωρευτών ως το 90% της
χωρητικότητάς τους: 3 ώρες
Να διαθέτει αυτόματο και χειροκίνητο by pass
Θα διαθέτει LCD display και LED ενδείξεις
Θα έχει την δυνατότητα ψυχρής εκκίνησης
Θα έχει την δυνατότητα άμεσου κλεισίματος (emergency
Power Off)
Θα έχει την δυνατότητα αλλαγής συσσωρευτών κατά την
λειτουργία του UPS (HOT SWAPPABLE BATTERIES)
10/100Base T Ethernet
Αντικεραυνική προστασία και προστασία αιχμών μέσω
κυκλώματος TVSS.
EMI/ RFI φίλτρα
Software παρακολούθηση του UPS με δυνατότητα
επανεκκίνησης φορτίων και ασφαλούς τερματισμού του
server.
Θύρες επικοινωνίας: USB και RS232
Θα υπάρχει κάρτα SNMP με ενσωματωμένο WEB server για
απομακρυσμένη παρακολούθηση και αποστολή SMS σε
περίπτωση alarm.
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0˚C - 40˚C
Μέγιστη σχετική υγρασία: 95%
Υψόμετρο λειτουργίας χωρίς μείωση απόδοσης: 3000m
Θόρυβος: < 45dbA
Η κατασκευάστρια εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO
9001, ISO14001
Πιστοποιητικά CE
Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές μόνο από εταιρείες που
διαθέτουν ISO 9001, ISO14001, OHSAS18001 για την εμπορία,
το σχεδιασμό λύσεων και την τεχνική υποστήριξη συστημάτων
ηλεκτρονικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι»
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A/A
1
2
3
4

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΕΘ(2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α+Β
(1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
(1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
(1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔ.
ΜΕΤΡ.
ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ
ΑΝΑΛΥΤΗ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ (2)
ΑΝΑΛΥΤΕΣ
22.000
8.000

ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

8.000

ΕΞΕΤΑΣΗ

1.500

ΕΚΤΙΜΩΜ. ΑΞΙΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.ΣΕ €

39.500
73.781,55€

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
Να συνταχθεί φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ) στο οποίο θα
απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών
προδιαγραφών με σαφή αναφορά στα φυλλάδια εργοστασίου κατασκευής.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ……………………………………………….., με έδρα …………………………………………,
……………………………Αριθμός ………., τηλέφωνο …………………………………….. ,fax………………………………….

Α/
Α
1
2
3
4
5

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΕΘ(2)
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α+Β
(1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ
(1)
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
(1) ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ
ΑΝΑΛΥΤΗ.

ΜΟΝ/ΜΕΤΡ.
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ

οδός

ΕΚΤΙΜΩΜ. ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.ΣΕ €

ΕΚΤΙΜΩΜ.
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α.ΣΕ €

22.000 ( ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ (2)
ΑΝΑΛΥΤΕΣ)
8.000

ΕΞΕΤΑΣΗ

8.000

ΕΞΕΤΑΣΗ

1.500
39.500

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
Να συνταχθεί φύλλο συμμόρφωσης (επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ) στο οποίο θα
απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια και με τη σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών
προδιαγραφών με σαφή αναφορά στα φυλλάδια εργοστασίου κατασκευής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1(ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ……………………………….ΓΙΑ ΤΟ……………………..ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1
2
3
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α ΕΙΔΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
/
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ
Α
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

4

5

6

7

8

9

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
6=4Χ5

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ
7=6/2

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΛΟΙΠΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
9=7+8

10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
10=2Χ9

1
2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την κάθε εξέταση είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας με την συνολική ετήσια
ποσότητα και την τιμή ανά συσκευασία για διεξαγωγή όλων των εξετάσεων ανά τμήμα ώστε να προκύπτει η
τιμή ανά τεστ και το τελικό συνολικό κόστος ανά εξέταση, λαμβανομένου υπόψη το χρόνο ζωής των
αντιδραστηρίων.
Έκτος των αντιδραστηρίων τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, όροι έλεγχου και βαθμονόμησης κ.λ.π.
θα προσφερθούν σύμφωνα με τον πίνακα 2 λοιπών υλικών του παρόντος.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ)
1
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ
ΥΛΙΚΟΥ

2
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘ
ΕΥΤΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΙΔΟΣ

3
ΕΙΔΟΣ/ΑΡ
ΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩ
Ν

4
ΤΙΜΗ
ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑ

5
ΣΥΧΝΟΤ
ΗΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ

6
ΕΤΗΣΙΟΣ
ΑΚΕΡΑΙΟ
Σ
ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΩΝ

1
2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
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7
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩ
Ν
ΑΝΑ
ΕΙΔΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
7=4Χ6

8
ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ
8=7/3

ΑΝΑ

9
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
9=8Χ3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.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
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

είναι

δυνατή

η

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222001]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [45500]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΣΠΥΡΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2651080625]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.gni-hatzikosta.gr.]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)(ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 73.781,55 € [CPV: CPV 38432100-3]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………………………………………]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες,]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : […]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 1/19]

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):
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:

Απάντηση:

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;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

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
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Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους v;

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

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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 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;

[]Ναι []Όχι

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 αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 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 η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
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:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
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:

[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων
ασφάλισης:

ή

εισφορών

κοινωνικής Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- 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:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
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 καταβολή
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

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: […….............]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογ
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί
να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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
εγκατάστασήςxxv; του:

[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός
φορέας
μέλος
συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι
ο εξής xxvi:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxvii:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες xxviii
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…................................…]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη
επαγγελματικών
κινδύνων
του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

[……][…]νόμισμα

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

6)

[……..........]

Όσον

αφορά

τις

λοιπές

οικονομικές

ή

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

(προσδιορισμός
της
απαιτούμενης
αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxix -και η αντίστοιχη αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

34

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
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxx, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxi, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες
δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxii:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίεςxxxiii, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο
τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα
μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφ
ποσά
ημερομηνί παραλήπτες
ή
ες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχωνxxxiv όσον αφορά το παραγωγικό
δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του
οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6)
Οι
ακόλουθοι
τίτλοι
σπουδών
και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]
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και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία
έτη ήταν τα εξής:

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

β) [……]
[……]

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

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα
διασφάλισης
ποιότητας
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

και

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
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:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
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:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxvi, 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 δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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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),
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«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.
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
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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

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.
xxvi

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxvii

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxviii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxix

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxx

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxi

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxii

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxiii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxiv

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
xxxv

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

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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