ΑΔΑ: Ω37746906Ω-3ΡΤ

20PROC007763169 2020-12-03
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.12.03 09:17:40
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Ιωάννινα, 03.12.2020
Αρικ. Ρρωτ. : 18344

Διακιρυξθ αρικμ. 91/2020
Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ τθν προμικεια ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΘΣΘ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CloudPACS/RIS προχπολογιςμοφ 74.325,60€ με ΦΡΑ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ.
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 50

Ρόλθ

Ιωάννινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

45501

Τθλζφωνο

2651366624

Φαξ

2651029470

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Γκορίτςα Σοφία - Σπυράκθ Κλεοπάτρα

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

s.goritsa@gni-hatzikosta.gr

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.gni-hatzikosta.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα» (ΝΡΔΔ) και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν
διεφκυνςθ (URL) : www.gni-hatzikosta.gr

β)

Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ: Γ.Ν Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα», Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ
50, ΤΚ 45500

γ)

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ :

ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 2651366624 και ςτο e-mail: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τισ
προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Νοςοκομείο. Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.
: 0426 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Φορζα.
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ
ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CloudPACS/RIS.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV) : 72253200-5
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 74.325,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % (προχπολογιςμόσ
χωρίσ ΦΡΑ: € 59.940,00€ ΦΡΑ : 14.385,60€)
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. Τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ.
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1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και
άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) –
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν
του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ
διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για
τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και
13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του
Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

-

το αρικμ. 17708/24.11.2020 πρωτογενζσ αίτθμα για τθν παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ιατρικισ εικόνασ PACS/RIS
(ΑΔΑΜ: 20REQ007762219)

-

τθν αρικμ. 1712/27.11.2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑ:ΩΗΕΦ46906Ω-ΟΣ4, ΑΔΑΜ: 20REQ007762268)

-

τθν αρικμ.28/30.11.2020 (κ.12) απόφαςθ ΔΣ του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και
ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΑΔΑ:ΩΚ3Ψ46906Ω-ΗΝΝ)

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 15/12/2020 και ϊρα 10.00 π.μ
Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ
υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα.
1.6

Δθμοςιότθτα

Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) και ςτον
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
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Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :www.gnihatzikosta.gr ςτισ 03/12/2020.
1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά
το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί
ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.

θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα γραφεία
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 5 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται με
άλλο τρόπο δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ
των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν
παραςχεκεί το αργότερο τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί εκτόσ από
τθν ελλθνικι, και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ
που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. .
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ιαςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν
ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
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διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ
οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν
ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν
περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και
ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον
χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια)
ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά
τουσ.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται
από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω
Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Τζλοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να παραχωροφν κατ’ αποκλειςτικότθτα το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε οριςμζνουσ
φορείσ και για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 110 ν.4412/2016 +
2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορζασ, εφόςον
ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν
πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα
άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2.Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ,
ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να
ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.2.2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ
των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν
είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
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2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (η) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.2.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.2.6.Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1,
2.2.2.2. γ) και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να
αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ
του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω
απόφαςθ.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να
αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε
ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο,
εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία
2.2.

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια

Δεν απαιτείται. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ.
2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί
φορείσ απαιτείται να διακζτουν ότι απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Ι.
2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί
φορείσ απαιτείται να διακζτουν ότι απαιτείται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Ι.
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2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ
παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ
παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από
το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με
το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του
ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ
158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό,
υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να
φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό
ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (
ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.8

Αποδεικτικά μζςα

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ
παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο
που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ
εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα
προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο
που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ
εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα
προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα των παραγράφων Β1 ζωσ Β8 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.
4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ .
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
•
•

οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι
των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι προςφζροντεσ οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
απαιτιςεισ που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.2.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ
του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2 γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του,
από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του
οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και
β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν
εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.2.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του
άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του
απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο.
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3 (απόδειξθ
καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν
ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Δεν απαιτείται. Διατθρείται για λόγουσ αρίκμθςθσ.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όςα απαιτοφνται
από το παράρτθμα Ι. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν εν ιςχφ τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται από το
παράρτθμα Ι. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, και
υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ
ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα
ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε
ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι προκφπτει από
πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ
ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι
μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία
αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου
εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν
φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που
εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ
επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
Κριτιριο Ρεριγραφι
ΟΜΑΔΑ Α - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ & ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Κατανόθςθ των ςτόχων - απαιτιςεων του ζργου και παρουςίαςθ τθσ
I
γενικότερθσ φιλοςοφίασ του.
Ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ κατάλλθλου τρόπου υλοποίθςθσ, προτεινόμενθ
II
Φυςικι και Λογικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ, Αςφάλεια δεδομζνων.
Μεκοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των επιμζρουσ φάςεων –
III
παραδοτζων – πακζτων εργαςίασ.
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
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ΟΜΑ∆Α Β - ΡΑΕΧΟΜΕΝΑ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – DATACENTER
1. Απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα PACS – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%
Κριτιριο Ρεριγραφι
1.1
Θ προτεινόμενθ λφςθ να περιλαμβάνει αυτόματθ κεντρικι
αποκικευςθ όλων των δεδομζνων ςε νεφο-υπολογιςτικό
περιβάλλον (cloud).
1.2
Οι χριςτεσ να είναι ικανοί να ςυνδζονται από οπουδιποτε μζςω
ενόσ περιθγθτι (web-browser) για να δουν εικόνεσ και
πορίςματα ςτο νεφο-υπολογιςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ
(cloud).
1.3
Οι χριςτεσ να είναι ικανοί να ςυνδζονται για να δουν εικόνεσ και
πορίςματα από το νεφο-υπολογιςτικό περιβάλλον
τθσ
εφαρμογισ (cloud) όταν είναι ςυνδεδεμζνοι από οποιοδιποτε
ςθμείο ςτο διαδίκτυο, εντόσ ι εκτόσ του νοςοκομείου, μζςω ενόσ
περιθγθτι (web-browser).
1.4
Το ςφςτθμα να επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ με τα κατάλλθλα
δικαιϊματα πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ εικόνεσ με δυνατότθτα
περιοριςμοφ ςτθν πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ και ςε
δεδομζνα.
1.5
Πλεσ οι εικόνεσ να είναι αυτομάτωσ διακζςιμεσ για κζαςθ και
ςυγγραφι ποριςμάτων, φφόςον υπάρχει διαδικτυακι ςφνδεςθ,
1.6
Θ προτεινόμενθ λφςθ να είναι πλιρωσ διαχειρίςιμθ από τον
προμθκευτι. Ο προμθκευτισ είναι πλιρωσ υπεφκυνοσ για τθν
εγκατάςταςθ, τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, τθν τεχνικι
υποςτιριξθ, κτλ. κατά τθ διάρκεια του χρόνου υποςτιριξθσ. (Θ
ςυνδεςιμότθτα του δικτφου εξαιρείται και παραμζνει ευκφνθ του
Νοςοκομείου).
1.7
Απεριόριςτεσ ταυτόχρονεσ (concurrent) άδειεσ χρθςτϊν.
1.8
Οι χριςτεσ να μποροφν εφκολα και άμεςα να μοιραςτοφν μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ζνα αντίγραφο του πορίςματοσ και
ζνα ςφνδεςμο για τισ εικόνεσ τθσ εξζταςθσ ςτον
zerofootprintviewer με οποιονδιποτε εντόσ ι εκτόσ του
Νοςοκομείου.
1.9
Ο κακζνασ, εντόσ ι εκτόσ του Νοςοκομείου, που μπορεί να λάβει
ζνα θλεκτρονικό μινυμα ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ ςυνδζςμου
των εικόνων τθσ εξζταςθσ, μπορεί άμεςα να δει το πόριςμα και
τισ εικόνεσ τθσ εξζταςθσ, όταν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο
χωρίσ να χρειάηεται θ εγκατάςταςθ κάποιου επιπλζον
λογιςμικοφ.
1.10
Απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ εκτόσ του Νοςοκομείου ςε όλεσ τισ
εικόνεσ και τα πορίςματα μζςω ενόσ webbrowser.
1.11
Αςφαλισ πρόςβαςθ ςτισ εικόνεσ από οποιαδιποτε τοποκεςία
εκτόσ του νοςοκομείου χωρίσ τθ χριςθ VPN.
2. Απαιτιςεισ Αποκικευςθσ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%
Κριτιριο Ρεριγραφι
2.1
Να υπάρχει θ δυνατότθτα μεταφοράσ όλωντων κλινικϊν
απεικονιςτικϊν εξετάςεων, κακϊσ και των ακτινολογικϊν
ποριςμάτων και δεδομζνων οποιαδιποτε ςτιγμι και να είναι
δυνατό να διαβαςτοφν με ζνα άλλο ςφςτθμα ςυμβατό με DICOM
και HL7.
2.2
Το λογιςμικό δεν κα ζχει περιοριςμό ςτον όγκο των δεδομζνων.
2.3
Πλα τα δεδομζνα πρζπει να αποκθκεφονται ςε πλιρθ
διαγνωςτικι ποιότθτα.
2.4
Πλα τα δεδομζνα εικόνων κα πρζπει να είναι διακζςιμα όλο το
24ωρο μζςω zero-footprint διαγνωςτικό viewer με τθ ςφνδεςθ
ςε νεφο-υπολογιςτικό περιβάλλον (cloud) μζςω διαδικτφου.
2.5
Πλα τα δεδομζνα κα είναι κρυπτογραφθμζνα κατά τθν διάρκεια
τθσ μεταφοράσ ςε δθμόςια δίκτυα.
2.6
Να παρζχεται υψθλι διακεςιμότθτα ςτθν αποκικευςθ των
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δεδομζνων.
3. Αςφάλεια Κζντρου Δεδομζνων – Συντελεςτισ βαρφτθτασ 6%
Κριτιριο Ρεριγραφι
3.1
Ζλεγχοσ φυςικισ πρόςβαςθσ μζςω ελζγχου αυκεντικότθτασ
βάςει κάρτασ και μυςτικοφ αρικμοφ (PIN).
3.2
Καταγραφι ειςόδου.
3.3
Ραρακολοφκθςθ χϊρου μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ τθλεόραςθσ
(CCTV).
3.4
Φφλαξθ ειςόδου και χϊρου από εκπαιδευμζνο φφλακα
3.5
Ζλεγχοσ
και
καταγραφι
περιβαλλοντικϊν
ςυνκθκϊν
προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία του
Datacenter και κατά ςυνζπεια θ διακεςιμότθτά του.
3.6
Ραρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ και υγραςίασ.
3.7
Ψευδοπάτωμα με μθχανιςμοφσ αναγνϊριςθσ και ειδοποίθςθσ
πλθμμφρασ.
3.8
Σφςτθμα αυτόματθσ πυρόςβεςθσ.
3.9
Επαρκϊσ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ από κατάλλθλο ςφςτθμα
κλιματιςμοφ.
3.10
Κατάλλθλα θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ και UPS για τθν αδιάλειπτθ
παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ.
3.11
Ο χϊροσ ςτον οποίο ςτεγάηεται το Datacenter κα πρζπει να
περικλείεται από αντιπυρικοφσ τοίχουσ.
3.12
Να χρθςιμοποιθκεί τείχοσ αςφάλειασ (Firewall), το οποίο να
εξυπθρετεί αποκλειςτικά τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και να
προςτατεφει τθν εμπιςτευτικότθτα και ακεραιότθτα των
δεδομζνων τθσ υπθρεςίασ κατά τθν λογικι πρόςβαςθ ςε αυτά
από τουσ χριςτεσ.
3.13
Τείχοσ αςφάλειασ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και αντιμετϊπιςθσ
παρειςδφςεων
(firewall
και
intrusiondetection/preventionsystem) τα οποία προςτατεφουν
τθν διακεςιμότθτα και εμπιςτευτικότθτα των δεδομζνων από
κακόβουλεσ επικζςεισ.
3.14
Ρροςταςία των διακομιςτϊν εφαρμογισ από επικζςεισ, ιοφσ,
κακόβουλο λογιςμικό, κακϊσ και μθ εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι
των ςτοιχείων διαμόρφωςθσ και λειτουργίασ αυτϊν.
3.15
Επίςθμθ καταγραφι και περιοδικόσ ζλεγχοσ όλων των αρχείων
ςυςτθμάτων ςε κεντρικό ςφςτθμα ςυλλογισ, κακϊσ και
παρακολοφκθςθ των ςυμβάντων αςφάλειασ και δικτφου ςε
πραγματικό χρόνο για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ τυχόν
προβλθμάτων.
3.16
Για όλα τα παραπάνω το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να
επιςκεφτεί θ επιτροπι με ζξοδα τθσ κάκε προςφζρουςασ
εταιρίασ τισ εγκαταςτάςεισ όπου βρίςκεται το Datacenter για
πιςτοποίθςθ όςων βεβαιϊνονται.
4. Στακμοί Εργαςίασ, Ροριςμάτων και Διάγνωςθσ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 6%
Κριτιριο Ρεριγραφι
4.1
Θ ςυγγραφι ποριςμάτων να μπορεί να γίνει από οποιονδιποτε
ςτακμό εργαςίασ (PC/laptop/AppleMac/Tablet) εντόσ και εκτόσ
του Νοςοκομείου.
4.2
Το λογιςμικό για τα Ακτινοδιαγνωςτικά - Απεικονιςτικά
πορίςματα να είναι zero-footprint (να μθν απαιτείται καμία
εγκατάςταςθ για τθν ςυγγραφι ποριςμάτων).
4.3
Οι άδειεσ λογιςμικοφ για απεριόριςτουσ επιπλζον ςτακμοφσ
εργαςίασ κα πρζπει να περιλαμβάνονται (ζτςι κα υπάρχει κόςτοσ
μόνο για το νζο Υλικό - Hardware) όταν χρειάηονται επιπλζον
ςτακμοί εργαςίασ.
4.4
Γριγορθ αναηιτθςθ για αςκενι βαςιςμζνθ ςτο όνομα, ID,
διαγνωςτικι μονάδα, θμερομθνία εξζταςθσ, κατάςταςθ
πορίςματοσ.
4.5
Πλα τα δεδομζνα κα πρζπει να μποροφν να διαβαςτοφν ςε
πλιρθ διαγνωςτικι ποιότθτα ςε λογιςμικό HTML5zerofootprint.
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4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13
4.14

Απεριόριςτθ κζαςθ εικόνων CT,MRI,US,DR,CR.
Εργαλεία διάγνωςθσ:
WindowLeveling (αλλαγι αντίκεςθσ και φωτεινότθτασ)
Scrolling (Cine-mode)
Multi-series synchronous scrolling
Multi-series reference lines
Magnifier
Zooming
Panning
Measurements,(ruler,μετριςεισγωνιϊν: open angle, wiberg
angle, cobb’s angle)
Image rotate and flip
Flexible Layout,
Hanging protocols
3D cursor pointer
MIP – (Maximum Intensity Projection)
MPR – (Multiplanar Reconstruction)
3D volume rendering
Computed tomography (CT) colonography or virtual colonoscopy
Computed tomography (CT) volume Segmentation of pulmonary
nodules
Computed tomography (CT) angiography Vessel tracking and
stenosis analysis
Dynamic contrast‐enhanced magnetic resonance imaging (DCEMRI) Breast curves: Automated Lesion Kinetics Assessments and
Discrimination of Benign and Malignant Lesions
PET/CT image registration
Cardiac CT for calcium scoring
Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ενςωματωμζνθ
θχθτικι υπαγόρευςθ των ποριςμάτων, ανά εξζταςθ για
μετζπειτα αναπαραγωγι και δακτυλογράφθςθ.
Θ κατάςταςθ τθσ εξζταςθσ κα πρζπει να αλλάηει με το τζλοσ τθσ
υπαγόρευςθσ από τον Ακτινοδιαγνϊςτθ ιατρό και μόνο τότε το
θχθτικό αρχείο κα είναι διακζςιμο ςτον/ςτθν γραμματζα που κα
αναλάβει τθν δακτυλογράφθςθ του πορίςματοσ ςτθν ίδια
πλατφόρμα.
Θ ενςωματωμζνθ ςτο ςφςτθμα θχθτικι υπαγόρευςθ κα πρζπει
να υποςτθρίηει ςυνζχεια εγγραφισ ςτο τζλοσ, επιλογι για
ενδιάμεςθ εγγραφι και επιλογι αντικατάςταςθσ από επιλεγμζνο
ςθμείο.
Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τισ παρακάτω
καταςτάςεισ για κάκε πόριςμα:
α. Νζα εξζταςθ (χωρίσ πόριςμα)
β. Υπαγορευμζνο πόριςμα εξζταςθσ
γ. Δακτυλογραφθμζνο πόριςμα εξζταςθσ
δ. Δακτυλογραφθμζνο πόριςμα εξζταςθσ ςε αναμονι, με
δυνατότθτα επεξεργαςίασ
ε. Ολοκλθρωμζνο (finalized) πόριςμα εξζταςθσ.
Το ςφςτθμα πρζπει να ξεχωρίηει ολοκλθρωμζνα πορίςματα
(finalized) από πορίςματα που βρίςκονται ςε ενδιάμεςα ςτάδια
επεξεργαςίασ (editable). Οι χριςτεσ με τα κατάλλθλα δικαιϊματα
να μποροφν να επικυρϊςουν τα πορίςματα.
Το ςφςτθμα να δφναται να υποςτθρίξει τιρθςθ ιςτορικότθτασ με
timestampωσ προσ τα παραγόμενα πορίςματα. Για παράδειγμα,
ςε περίπτωςθ που το ιατρικό πόριςμα είναι πρϊτα γραμμζνο
από τον χριςτθ Α και αργότερα τροποποιικθκε και εγκρίκθκε
από τον διευκφνοντα Ακτινοδιαγνϊςτθ.
Το ςφςτθμα να δφναται να υποςτθρίξει προςκικεσ ςε ζνα
ολοκλθρωμζνο πόριςμα.
Να
υποςτθρίηεται
δυνατότθτα
πολλαπλϊν
και
παραμετροποιιςθμωνtemplates για τθν καταχϊρθςθ του
πορίςματοσ.
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4.15

Χριςτεσ που επιτρζπεται να κάνουν τθν τελικι ζγκριςθ, κα
πρζπει να είναι ικανοί να δουν μία λίςτα με όλα τα πορίςματα
που αναμζνουν ζγκριςθ.
4.16
Απεριόριςτοι επιπλζον ςτακμοί εργαςίασ μποροφν να
προςτεκοφν εφκολα με μόνο το κόςτοσ του hardware (PC και
οκόνθ). Να μθν απαιτείται επιπλζον άδεια χριςθσ για το
λογιςμικό PACS.
5. Διαλειτουργικότθτα – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 4%
Κριτιριο Ρεριγραφι
5.1
Θ λφςθ πρζπει να χρθςιμοποιεί τεχνολογία διαδικτφου
(webbased) και να μθν απαιτεί εγκατάςταςθ λογιςμικοφ από
πλευράσ Νοςοκομείου (clientzerofootprint), χρθςιμοποιϊντασ
μόνο HTML. Επιπλζον, να μθν χρθςιμοποιεί άλλα ςυςτατικά
ςτοιχεία ι πρόςκετα (Plugins) που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν
με download.
5.2
Θ λφςθ πρζπει να λειτουργεί ςε όλα τα ςφγχρονα προγράμματα
HTML5 περιιγθςθσ διαδικτφου, π.χ. Chrome, Safari,Firefox.
5.3
Θ λφςθ δεν πρζπει να απαιτεί πρόςκετα προγράμματα
περιιγθςθσ.
5.4
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαςυνδεκεί με άλλα
ςυςτιματα π.χHIS, EPR χρθςιμοποιϊντασ HL7τουλάχιςτον v2.3.
5.5
Δυνατότθτα αμφίδρομθσ διαςφνδεςθσ για HL7, DICOM.
5.6
Δυνατότθτα HL7 ζκδοςθσ τουλάχιςτον v2.3 ανταλλαγισ
μθνυμάτων για ADT, ORM, ORU.
5.7
Δυνατότθτα διεπαφισ με πολλαπλζσ διαγνωςτικζσ μονάδεσ για
τθν παροχι τθσ λίςτασ εργαςιϊν DICOMworklist.
5.8
Δυνατότθτα DICOMprint ςε τοπικοφσ εκτυπωτζσ φιλμ .
5.9
Δυνατότθτα paperprint ςε τοπικοφσ PS εκτυπωτζσ.
5.10
Δυνατότθτα αποςτολισ εξετάςεων ςε τοπικά ςυςτιματα
εγγραφισ εξετάςεων ςε CD/DVD.
6. Εξυπθρζτθςθ και Υποςτιριξθ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 2%
Κριτιριο Ρεριγραφι
6.1
Θ προτεινόμενθ λφςθ κα πρζπει περιλαμβάνει όλα τα κόςτθ για
τθν τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ υποςτθρικτικισ
περιόδου.
6.2
Απομακρυςμζνθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ, εντόσ 2 ωρϊν
να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά κατά τθν διάρκεια τθσ
υποςτθρικτικισ περιόδου.
6.3
Σφςτθμα καταγραφισ ςυμβάντων:
Το ςφςτθμα να τθρεί ιςτορικότθτα με timestamp για τισ κινιςεισ
των χρθςτϊν ςχετικά με τθν πρόςβαςθ τουσ ςτο ςφςτθμα και
ςτισ εξετάςεισ των αςκενϊν. Τα ςτοιχεία αυτά να είναι διακζςιμα
ςε κάκε απαίτθςθ του υπεφκυνου αςφάλειασ του Νοςοκομείου.
6.4
Ο προμθκευτισ να ζχει εμπειρία ςτθν ολοκλιρωςθ του
προτεινόμενου cloudPACS.
6.5
Ο χρόνοσ για διαδραςτικόscrolling διαμζςου των ςειρϊν CT
χιλίων (1000) εικόνων πεντακοςίων δϊδεκα (512) επί
πεντακοςίων δϊδεκα (512) pixels, όταν υπάρχει ςφνδεςθ από
οποιαδιποτε ςυςκευι πάνω από το διαδίκτυο (δεδομζνθσ τθσ
διακεςιμότθτασ δικτυακισ διαςφνδεςθσ εφρουσ πζντε (5) Mbps
ςτθν τοποκεςία του χριςτθ), κα είναι λιγότερο από είκοςι εννζα
(29) δευτερόλεπτα.
7. Απαιτιςεισ Δικτφου – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 2%
Κριτιριο Ρεριγραφι
7.1
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ικανό να δουλεφει πάνω ςε ιδθ
υπάρχουςα δικτυακι υποδομι του Νοςοκομείου.
7.2
Εάν το παρόν δίκτυο του Νοςοκομείου δεν εκπλθρϊνει τισ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, το κόςτοσ για επιπλζον hardware,
internetlines, κτλ. Βαρφνει το ίδιο το Νοςοκομείο.
ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Γ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ- Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 20%
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Κριτιριο
I

Ρεριγραφι
Εγκατάςταςθ/Ραραμετροποίθςθ/Εκπαίδευςθ/Υποςτιριξθ.

Συντελεςτισ Βαρφτθτασ
20%

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ
όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του
ςυγκεκριμζνου κριτθρίου
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί
τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων
βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ
προςφερκείςασ τιμισ προσ τθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο
μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ

2.4

=

Ρροςφερκείςα τιμι
Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για όλεσ τισ
περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά,
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον
ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν
θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει
ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ
ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Ρροσ το Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα»
Ρροςφορά
του ………
για τισ Υπθρεςίεσ: «ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CloudPACS/RIS»
με ανακζτουςα αρχι το Γ.Ν Ιωαννίνων
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 15/12/2020
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Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το
διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι
ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου,
fax, e-mail).
Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»,
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν
εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ
ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ
απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ
που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ
διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ *περίλθψθσ διακιρυξθσ+ ςτο ΚΘΜΔΘΣ).
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν το
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ
το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα ΙV)
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε οικονομικό φορζα που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2Τεχνικι Ρροςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον,
ςτον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ τοποκετείται το φφλλο ςυμμόρφωςθσ του παραρτιματοσ ΙΙ. ςυμπλθρωμζνο και
υπογεγραμμζνο ςφμφωνα με τθσ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτό. .Το φφλλο ςυμμόρφωςθσ διατίκεται ςε μορφι
word ςτθν ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου www.gni-hatzikosta.gr

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
III τθσ παροφςασ. Το ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και κατάλλθλα υπογεγραμμζνο. Στθν οικονομικι προςφορά
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δίνεται το προςφερόμενο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ΕΥΩ (€) για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και δε κα πρζπει να
υπερβαίνει τθν τιμι των 74.325,60€ με ΦΡΑ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά
υπζρ ΟΓΑ 20%
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ απαράδεκτεσ
κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ)
θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ
λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ
τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν
να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει
εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ
είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε
περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα
ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3.
(Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1.
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ
παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι
εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ
εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102
του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και
αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

Σελίδα 18

ΑΔΑ: Ω37746906Ω-3ΡΤ

20PROC007763169 2020-12-03
3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε
δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου
1.5 τθσ παροφςθσ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα
αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ
τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ
ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα υποβολισ
αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο
μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του
Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ
φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, εφαρμοηόμενων των
κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ
του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ,
μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι
περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
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Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινομζνου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Σε κάκε περίπτωςθ,
ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία
επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και
Οικονομικισ Ρροςφοράσ
3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτισ.
Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι
υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 103 του ν.4412/2016 αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ
χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο
χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ
περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79
παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι
ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ)
τθσ παροφςασ,
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ, από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω. Θ Επιτροπι του
Διαγωνιςμοφ ςτθ ςυνζχεια το διαβιβάηει ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ
εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν
απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, , ςφμφωνα με το
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ
παράγραφο 3.4.
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Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε
όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου
127και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 του ν.4412/2019.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του ν.4412/2016 για τον προςφζροντα που υπζβαλε
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. .
3.4

Ενςτάςεισ

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ
παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για
το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του
Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι
από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ
ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του
Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν
ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι
ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ
λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από
γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα
ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ
των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ
τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.
4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 2.2.2.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα όςα δθλωκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτον
υποφάκελο τθσ οικονομικισ τουσ προςφοράσ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που
τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3
του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεφχοσ Β'.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά
υπζρ ΟΓΑ 20%.
γ) Κράτθςθ φψουσ 2% υπζρ των οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ, ςφμφωνα με το Ν.3580/2007 και τθν Δ.Υ6α/ΓΡ/οικ.36932/173-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009).
δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8%
επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ.2 Ν.4172/2013, όπωσ ιςχφει).

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ
ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ
οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των
δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων,
ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
5.2.2.Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται
ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ
τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
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αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ
εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2
(Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν
κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι
ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4

Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν
οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 .
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο
άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

6.1

Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι που
κα οριςκεί με τθν απόφαςθ οριςτικισ κατακφρωςθσ θ οποία και κα ειςθγείται ςχετικά για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν
ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με
κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο
ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί
τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ. Στο χρονικό αυτό
διάςτθμα δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτοφνται για τθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ,
ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω,
διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ Αν
οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.
6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

6.3.1.Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221.
6.3.2.Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο
ανάδοχοσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι
παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β)
είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ που ακολουκοφν. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3.Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ
ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που
διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ
ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4.Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν
ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου
απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του
ν.4412/2016.
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6.3.5.Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου/των
υπθρεςιϊν από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ με αποδοχι του ι πρωτόκολλο με
παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6.Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται
οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 218 του ν. 4412/2016 με ευκφνθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και παραδοτζων με ζκπτωςθ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και
παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται
από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία
που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ
παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.5

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου

6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.2.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ
ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν
ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ
ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει
τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ
προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ
και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΡΥΙΔΩΝ ΔΕΔΕΜΕΗΘΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ Ιατρικϊν Εικόνων Με Χριςθ Τεχνολογίασ
Cloud PACS /RIS

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Οι ακόλουκεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν παροχι υπθρεςίασ διαχείριςθσ ιατρικϊν εικόνων με χριςθ τθσ
τεχνολογίασ cloud PACS,μζςω ςυςτθμάτων τα οποία φιλοξενοφνται ςε πιςτοποιθμζνο Κζντρο Δεδομζνων (Datacenter) ςτθν
Ελλάδα και το οποίο κα διαςυνδεκεί με το Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» μζςω αςφαλοφσ ςφνδεςθσ
Internet. Επίςθσ, αφοροφν υπθρεςίεσ διαςφνδεςθσ με τα υπάρχοντα ςυςτιματα του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα», εκπαίδευςθσ
ςτθν εφαρμογι, υπθρεςίεσ μετάπτωςθσ των δεδομζνων, κακϊσ και δθμιουργίασ κατάλλθλθσ ροισ εργαςιϊν(workflow) για
τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του Ακτινοδιαγνωςτικϊν - Απεικονιςτικϊν τμθμάτων του.
Οι παραγόμενεσ εξετάςεισ του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα» κα δρομολογοφνται ςε απομακρυςμζνο πιςτοποιθμζνο
Datacenter προσ αποκικευςθ και μόνιμθ φφλαξθ, οι εγκαταςτάςεισ του οποίου βρίςκονται ςτον Ελλαδικό χϊρο.
Το Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα» ζχει τθ δυνατότθτα να αποκτιςει 24x7 πρόςβαςθ ςτισ εξετάςεισ που ζχουν παραχκεί και
αποκθκευτεί, μζςα από μια εξ’ ολοκλιρου web-based εφαρμογι, χρθςιμοποιϊντασ δθλαδι οποιονδιποτε υπολογιςτι που
διακζτει ςφνδεςθ ςτο Internet, χωρίσ να απαιτείται ςε αυτό εγκατάςταςθ επιπρόςκετου λογιςμικοφ.
Θ λφςθ ηθτείται να προςφερκεί με τθ λογικι τθσ υπθρεςίασ (As a Service) που κα περιλαμβάνει τον ςχεδιαςμό, τθν
υλοποίθςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ για τθν υπθρεςία, ζναντι μθνιαίου μιςκϊματοσ.

Οι Υπθρεςίεσ που ηθτοφνται είναι:


Σφνδεςθ με απεριόριςτο αρικμό modalities και ςτακμϊν εργαςίασ μζςω Fulldiagnosticzerowebviewer που
περιλαμβάνει advanced MIP/MPR/Volumerendering για απεριόριςτο αρικμό Ακτινοδιαγνωςτϊν και λοιπϊν
ιατρϊν(hardware resources limitation only).



Μετάπτωςθ των υφιςταμζνων εξετάςεων ςτο προςφερόμενο PACS, για τισ οποίεσ απαιτείται διακζςιμοσ
αποκθκευτικόσ χϊροσ 16 Τera Byte περίπου. Οι εξετάςεισ αυτζσ πρζπει να είναι διακζςιμεσ ανά πάςα ςτιγμι από
το προςφερόμενο PACS, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα».



Αποκικευςθ εξετάςεων μζχρι το μζγεκοσ των 3,5 TB (Tera Byte)όγκου δεδομζνων ετθςίωσ.



Απεριόριςτθ διαμοίραςθ εξετάςεων ςε πιςτοποιθμζνουσ χριςτεσ, δθλ: Ακτινοδιαγνϊςτεσ και λοιποφσ ιατροφσ
(Secure URL orexam notification to Referring physicians).



Επεξεργαςία τθσ εξζταςθσ ςτον server και παρουςίαςθ τθσ ςτον ςτακμό εργαςίασ (Server Rendering Technology).



Ρρωτόκολλα απεικόνιςθσ που να χρθςιμοποιοφν τεχνολογία Αποκόλλθςθσ και Εναπόκεςθσ(DragandDrop) και να
ζχουν εφκολθ παραμετροποίθςθ. Απαιτείται ο χριςτθσ να ζχει πάντα τον ίδιο τρόπο παρουςίαςθσ των ιατρικϊν
εικόνων από όποιον ςτακμό και εάν βρίςκεται και από όποια ςυςκευι και εάν λαμβάνει εικόνεσ.



Ρροωκθμζνθ ανάλυςθ εικόνασ με εργαλεία όπωσ MPR με slabing, curvedMPR, MIP, MinIP, AveIP. Επίςθσ να
διακζτει τεχνικι αναςφνκεςθσ όγκου VR.



Να διακζτει διεπαφιHL7 για ςφνδεςθ με άλλα ςυςτιματα που υποςτθρίηουν μθνφματα τφπου ORM, ORU, ADT.



Να διακζτει μθχανι διαχείριςθσ εργαςιϊν (Workflow Engine) που να επιτρζπει ςτα Ακτινοδιαγνωςτικά –
Απεικονιςτικά τμιματα του Νοςοκομείου να παρακολουκοφν τθν κατάςταςθ τθσ εξζταςθσ από τθν λιψθ τθν
εικόνασ, τθν ςυγγραφι του πορίςματοσ, μζχρι και τθν διανομι των αποτελεςμάτων.



Να διακζτει εξατομικευμζνθ παραμετροποίθςθ τθσ λίςτασ εργαςιϊν με πολλαπλζσ επιλογζσ που κακορίηονται
ανάλογα με το τμιμα, τον ρόλο και τον χριςτθ.



Να είναι εφικτι θ διαχείριςθ ςεναρίων ειδοποίθςθσ επείγοντοσ ζτςι ϊςτε να ενθμερϊνεται ο Ακτινοδιαγνϊςτθσ
ιατρόσ για τθν κατάςταςθ του επείγοντοσ τθσ μελζτθσ τθσ εξζταςθσ.



Να είναι εφικτι θ δθμιουργία θλεκτρονικισ φόρμασ και προτφπων αναφοράσ για τα απαντθτικά δελτία των
διαγνϊςεων, ζτςι ϊςτε να υπάρχει επαγγελματικι, γριγορθ και ομοιόμορφθ διαμόρφωςθ των ποριςμάτων. Στα
απαντθτικά δελτία να μποροφν να ενςωματωκοφν εικόνεσ και άλλα αρχεία που κα διευκολφνουν τθν ςφνταξθ του
πορίςματοσ.
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Εργαλεία ανάγνωςθσ Ψθφιακισ Μαςτογραφίασ (Digital Mammography) να είναι διακζςιμα ςε οποιονδιποτε
ςτακμό εργαςίασ με υποςτιριξθ μζχρι και 4 μόνιτορ που να επιτρζπουν τθν ταυτόχρονθ αντιπαραβολι ψθφιακισ
μαςτογραφίασ, μαγνθτικισ μαςτοφ και υπερθχογραφίασ μαςτοφ.



Να διακζτει DICOM λίςτα εργαςιϊν (DICOM Modality Worklist) ςχετιηόμενθ με τισ ιατρικζσ ςυςκευζσ ϊςτε τα
απαραίτθτα δθμογραφικά ςτοιχεία να είναι διακζςιμα απευκείασ ςτισ ιατρικζσ ςυςκευζσ εφόςον ζχουν περαςτεί
ςτο ςφςτθμα.



Να διακζτει ενςωματωμζνο μθχανιςμό δρομολόγθςθσ DICOM εικόνων (Builtin DICOM Routing Engine) που να
προςαρμόηει τθν διαχείριςθ τθσ ιατρικισ εικόνασ ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ, εκτελοφντα ιατρό, θμερομθνία,
ϊρα, ΑΕ τίτλο και άλλεσ DICOM ετικζτεσ.



Να είναι εφικτι θ αποςτολι εξετάςεων και ποριςμάτων ςε παραπζμποντεσ ιατροφσ, ςυνεργαηόμενα ιδρφματα
και Νοςοκομεία, μζςω securelink.

Ο Ανάδοχοσ κα διαςφαλίςει τθν Καλι Λειτουργία του ςυςτιματοσ περιλαμβάνοντασ:


Αποκατάςταςθ των ανωμαλιϊν λειτουργίασ του λογιςμικοφ εφαρμογϊν (bugs) – εγκατάςταςθ βελτιϊςεων
(updates) και αναβακμίςεων.



Uptime ςυςτιματοσ τουλάχιςτον 98%.



Ο χρόνοσ κζαςθσ τθσ πρϊτθσ εικόνασ να είναι λιγότεροσ από δζκα (10) δευτερόλεπτα ανοίγοντασ τον αςκενι από
οποιαδιποτε ςυςκευι ςυνδεδεμζνθ ςτο διαδίκτυο, (δεδομζνθσ τθσ διακεςιμότθτασ δικτυακισ διαςφνδεςθσ
εφρουσ πζντε (5) Mbps ςτθν τοποκεςία του χριςτθ).



Ο χρόνοσ για διαδραςτικόscrolling διαμζςου των ςειρϊν CT χιλίων (1000) εικόνων πεντακοςίων δϊδεκα (512) επί
πεντακοςίων δϊδεκα (512) pixels, όταν υπάρχει ςφνδεςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι πάνω από το διαδίκτυο
(δεδομζνθσ τθσ διακεςιμότθτασ δικτυακισ διαςφνδεςθσ εφρουσ πζντε (5) Mbps ςτθν τοποκεςία του χριςτθ), να
είναι λιγότερο από είκοςι εννζα (29) δευτερόλεπτα.

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει Τεχνικι Υποςτιριξθ που κα περιλαμβάνει:


Απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ : 5x8 Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι 09:00-17:00, Χρόνοσ ανταπόκριςθσ 2 ϊρεσ το μζγιςτο.



Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει υπθρεςίεσ τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ/γραμμι άμεςθσ βοθκείασ HelpDesk. Ρλιρθσ και
απεριόριςτθ τθλεφωνικι υποςτιριξθ ςτο ωράριο εργαςίασ τθσ εταιρείασ: Δευτζρα – Ραραςκευι 09:00 – 17:00.



Διαςφνδεςθ νζων modalities με το ςφςτθμα ι παλαιϊν που δεν ζχουν διαςυνδεκεί ςφμφωνα με απαίτθςθ του
Νοςοκομείου.



Καταγραφι των αιτθμάτων, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, χριςθ
λογιςμικοφ ticketing.

Β. ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ
Με γνϊμονα τθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων που κα αποκθκεφονται για λογαριαςμό του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα», το
Datacenter και θ προςφερόμενθ λφςθ κα είναι πλιρωσ εναρμονιςμζνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ
Δεδομζνων (GDPR) κακϊσ και τθσ Οδθγίασ 2016/1148/ΕΕ για τθν αςφάλεια των ςυςτθμάτων δικτφου και πλθροφοριϊν
(Νόμοσ 4577/2018, ΦΕΚ Α’ 199 και ΥΑ 1027/2019, ΦΕΚ Β’ 3739). Επιπλζον, κα διζπεται από εκτεταμζνεσ δικλείδεσ
αςφάλειασ, με ςκοπό τθν λογικι και φυςικι προςταςία των υποδομϊν και των αποκθκευμζνων δεδομζνων, κακϊσ και τθσ
αςφαλοφσ μετάβαςισ τουσ ςτο Διαδίκτυο.

Γ. ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΡΤΩΣΘΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Ανάδοχοσ οφείλει με τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, χωρίσ πρόςκετθ
αμοιβι, για τθν μετάπτωςθ ςτο νζο ςφςτθμα των δεδομζνων των διαγνωςτικϊν εξετάςεων του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα» που
βρίςκονται αποκθκευμζνα ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα cloudPACS του Νοςοκομείου.
Πλα τα δεδομζνα των Ακτινοδιαγνωςτικϊν - Απεικονιςτικϊν εξετάςεων που αποκθκεφονται ςτο απομακρυςμζνο
Datacenter του αναδόχου παραμζνουν ςτθν κυριότθτα του Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα». Ο Ανάδοχοσ οφείλει, είτε μετά τθν λιξθ
τθσ ςφμβαςθσ, είτε για οποιονδιποτε άλλο λόγο κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, όταν του ηθτθκεί από το Γ.Ν.Ι. «Γ.
Χατηθκϊςτα», να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι, ϊςτε όλα τα δεδομζνανα
παραδοκοφν ςτο Νοςοκομείο. Τα μζςα (π.χ. δίςκουσ αποκικευςθσ) ςτα οποία κα παραδοκοφν τα δεδομζνα κα διατεκοφν
από το Γ.Ν.Ι. «Γ. Χατηθκϊςτα».

Σελίδα 28

ΑΔΑ: Ω37746906Ω-3ΡΤ

20PROC007763169 2020-12-03
Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό οφείλουν να κατακζςουν Φφλλο Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςε
μορφι πίνακα, ο οποίοσ κα ςυνταχκεί κατά τθν ίδια ςειρά και περιεχόμενο με τον πίνακα που ακολουκεί.
Επίςθσ, οφείλουν να απαντιςουν ςε ξεχωριςτι ςτιλθ: «Απάντθςθ» και να καλφψουν με τθν προςφορά τουσ τισ
απαιτιςεισ τθσ ςτιλθσ: «Απαίτθςθ» με αναλυτικι περιγραφι, πλθρότθτα και τεκμθρίωςθ ϊςτε να γίνει πλιρθσ αξιολόγθςθ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θ τεκμθρίωςθ κα γίνεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ: «Ραραπομπι» με παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια, τεχνικά
εγχειρίδια, εγχειρίδια χριςθσ και πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου, προσ απόδειξθ των ηθτοφμενων
ςτοιχείων, οι οποίεσ κα γίνονται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και παράγραφο, όπου κα εμπεριζχονται τα ςτοιχεία με
αντίςτοιχθ επιςιμανςθ.
ΟΜΑΔΑ Α - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ & ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 40%
Ρεριγραφι

I

II

III

Απαίτθςθ

Κατανόθςθ των ςτόχων - απαιτιςεων του ζργου και παρουςίαςθ τθσ
γενικότερθσ φιλοςοφίασ του. Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 20%

Ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ κατάλλθλου τρόπου υλοποίθςθσ,
προτεινόμενθ Φυςικι και Λογικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ, Αςφάλεια
δεδομζνων. Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%

Μεκοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των επιμζρουσ φάςεων
– παραδοτζων – πακζτων εργαςίασ. Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%

Απάντθςθ

Ραραπομπι

Απάντθςθ

Ραραπομπι

ΝΑΙ
Να
αναφερκοφν
ςτοιχεία
ΝΑΙ
Να
αναφερκοφν
ςτοιχεία
ΝΑΙ
Να
αναφερκοφν
ςτοιχεία

ΟΜΑ∆Α Β - ΡΑΕΧΟΜΕΝΑ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – DATACENTER
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 40%
1. Απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα PACS – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

1.1

Θ προτεινόμενθ λφςθ να περιλαμβάνει αυτόματθ κεντρικι αποκικευςθ
όλων των δεδομζνων ςε νεφο-υπολογιςτικό περιβάλλον (cloud).

ΝΑΙ

1.2

Οι χριςτεσ να είναι ικανοί να ςυνδζονται από οπουδιποτε μζςω ενόσ
περιθγθτι (web-browser) για να δουν εικόνεσ και πορίςματα ςτο νεφουπολογιςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ (cloud).

ΝΑΙ

1.3

Οι χριςτεσ να είναι ικανοί να ςυνδζονται για να δουν εικόνεσ και
πορίςματα από το νεφο-υπολογιςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ
(cloud) όταν είναι ςυνδεδεμζνοι από οποιοδιποτε ςθμείο ςτο
διαδίκτυο, εντόσ ι εκτόσ του νοςοκομείου, μζςω ενόσ περιθγθτι (webbrowser).

ΝΑΙ

1.4

Το ςφςτθμα να επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ με τα κατάλλθλα δικαιϊματα
πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ εικόνεσ με δυνατότθτα περιοριςμοφ ςτθν
πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ και ςε δεδομζνα.

ΝΑΙ

1.5

Πλεσ οι εικόνεσ να είναι αυτομάτωσ διακζςιμεσ για κζαςθ και
ςυγγραφι ποριςμάτων, φφόςον υπάρχει διαδικτυακι ςφνδεςθ,

ΝΑΙ

1.6

Θ προτεινόμενθ λφςθ
να είναι πλιρωσ διαχειρίςιμθ από τον
προμθκευτι. Ο προμθκευτισ είναι πλιρωσ υπεφκυνοσ για τθν
εγκατάςταςθ, τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, τθν τεχνικι υποςτιριξθ,
κτλ. κατά τθ διάρκεια του χρόνου υποςτιριξθσ. (Θ ςυνδεςιμότθτα του
δικτφου εξαιρείται και παραμζνει ευκφνθ του Νοςοκομείου).

ΝΑΙ
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1.7

Απεριόριςτεσ ταυτόχρονεσ (concurrent) άδειεσ χρθςτϊν.

ΝΑΙ

1.8

Οι χριςτεσ να μποροφν εφκολα και άμεςα να μοιραςτοφν μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ζνα αντίγραφο του πορίςματοσ και ζνα
ςφνδεςμο για τισ εικόνεσ τθσ εξζταςθσ ςτον zerofootprintviewer με
οποιονδιποτε εντόσ ι εκτόσ του Νοςοκομείου.

ΝΑΙ

1.9

Ο κακζνασ, εντόσ ι εκτόσ του Νοςοκομείου, που μπορεί να λάβει ζνα
θλεκτρονικό μινυμα ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ ςυνδζςμου των
εικόνων τθσ εξζταςθσ, μπορεί άμεςα να δει το πόριςμα και τισ εικόνεσ
τθσ εξζταςθσ, όταν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο χωρίσ να χρειάηεται
θ εγκατάςταςθ κάποιου επιπλζον λογιςμικοφ.

ΝΑΙ

1.10

Απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ εκτόσ του Νοςοκομείου ςε όλεσ τισ εικόνεσ
και τα πορίςματα μζςω ενόσ webbrowser.

ΝΑΙ

1.11

Αςφαλισ πρόςβαςθ ςτισ εικόνεσ από οποιαδιποτε τοποκεςία εκτόσ
του νοςοκομείου χωρίσ τθ χριςθ VPN.

ΝΑΙ

2. Απαιτιςεισ Αποκικευςθσ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

2.1

Να υπάρχει θ δυνατότθτα μεταφοράσ όλωντων κλινικϊν
απεικονιςτικϊν εξετάςεων, κακϊσ και των ακτινολογικϊν ποριςμάτων
και δεδομζνων οποιαδιποτε ςτιγμι και να είναι δυνατό να διαβαςτοφν
με ζνα άλλο ςφςτθμα ςυμβατό με DICOM και HL7.

ΝΑΙ

2.2

Το λογιςμικό δεν κα ζχει περιοριςμό ςτον όγκο των δεδομζνων.

ΝΑΙ

2.3

Πλα τα δεδομζνα πρζπει να αποκθκεφονται ςε πλιρθ διαγνωςτικι
ποιότθτα.

ΝΑΙ

2.4

Πλα τα δεδομζνα εικόνων κα πρζπει να είναι διακζςιμα όλο το 24ωρο
μζςω zero-footprint διαγνωςτικό viewer με τθ ςφνδεςθ ςε νεφουπολογιςτικό περιβάλλον (cloud) μζςω διαδικτφου.

ΝΑΙ

2.5

Πλα τα δεδομζνα κα είναι κρυπτογραφθμζνα κατά τθν διάρκεια τθσ
μεταφοράσ ςε δθμόςια δίκτυα.

ΝΑΙ

2.6

Να παρζχεται υψθλι διακεςιμότθτα ςτθν αποκικευςθ των δεδομζνων.

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι

Απάντθςθ

Ραραπομπι

3. Αςφάλεια Κζντρου Δεδομζνων – Συντελεςτισ βαρφτθτασ 6%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

3.1

Ζλεγχοσ φυςικισ πρόςβαςθσ μζςω ελζγχου αυκεντικότθτασ βάςει
κάρτασ και μυςτικοφ αρικμοφ (PIN).

ΝΑΙ

3.2

Καταγραφι ειςόδου.

ΝΑΙ

3.3

Ραρακολοφκθςθ χϊρου μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ τθλεόραςθσ
(CCTV).

ΝΑΙ

3.4

Φφλαξθ ειςόδου και χϊρου από εκπαιδευμζνο φφλακα

ΝΑΙ

3.5

Ζλεγχοσ και καταγραφι περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία του Datacenter και κατά ςυνζπεια θ
διακεςιμότθτά του.

ΝΑΙ

3.6

Ραρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ και υγραςίασ.

ΝΑΙ

3.7

Ψευδοπάτωμα
πλθμμφρασ.

3.8

Σφςτθμα αυτόματθσ πυρόςβεςθσ.

3.9

Επαρκϊσ κλιματιηόμενουσ
κλιματιςμοφ.

ςφςτθμα

ΝΑΙ

3.10

Κατάλλθλα θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ και UPS για τθν αδιάλειπτθ
παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ.

ΝΑΙ

με

μθχανιςμοφσ

αναγνϊριςθσ

χϊρουσ

και

ειδοποίθςθσ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

από

κατάλλθλο
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3.11

Ο χϊροσ ςτον οποίο ςτεγάηεται το Datacenter κα πρζπει να
περικλείεται από αντιπυρικοφσ τοίχουσ.

ΝΑΙ

3.12

Να χρθςιμοποιθκεί τείχοσ αςφάλειασ (Firewall), το οποίο να
εξυπθρετεί αποκλειςτικά τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και να
προςτατεφει τθν εμπιςτευτικότθτα και ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ
υπθρεςίασ κατά τθν λογικι πρόςβαςθ ςε αυτά από τουσ χριςτεσ.

ΝΑΙ

3.13

Τείχοσ αςφάλειασ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και αντιμετϊπιςθσ
παρειςδφςεων (firewall και intrusiondetection/preventionsystem) τα
οποία προςτατεφουν τθν διακεςιμότθτα και εμπιςτευτικότθτα των
δεδομζνων από κακόβουλεσ επικζςεισ.

ΝΑΙ

3.14

Ρροςταςία των διακομιςτϊν εφαρμογισ από επικζςεισ, ιοφσ,
κακόβουλο λογιςμικό, κακϊσ και μθ εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των
ςτοιχείων διαμόρφωςθσ και λειτουργίασ αυτϊν.

ΝΑΙ

3.15

Επίςθμθ καταγραφι και περιοδικόσ ζλεγχοσ όλων των αρχείων
ςυςτθμάτων ςε κεντρικό ςφςτθμα ςυλλογισ, κακϊσ και
παρακολοφκθςθ των ςυμβάντων αςφάλειασ και δικτφου ςε πραγματικό
χρόνο για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.

ΝΑΙ

3.16

Για όλα τα παραπάνω το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να
επιςκεφτεί θ επιτροπι με ζξοδα τθσ κάκε προςφζρουςασ εταιρίασ τισ
εγκαταςτάςεισ όπου βρίςκεται το Datacenter για πιςτοποίθςθ όςων
βεβαιϊνονται.

ΝΑΙ

4. Στακμοί Εργαςίασ, Ροριςμάτων και Διάγνωςθσ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 6%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

4.1

Θ ςυγγραφι ποριςμάτων να μπορεί να γίνει από οποιονδιποτε ςτακμό
εργαςίασ (PC/laptop/AppleMac/Tablet) εντόσ και εκτόσ του
Νοςοκομείου.

ΝΑΙ

4.2

Το λογιςμικό για τα Ακτινοδιαγνωςτικά - Απεικονιςτικά πορίςματα να
είναι zero-footprint (να μθν απαιτείται καμία εγκατάςταςθ για τθν
ςυγγραφι ποριςμάτων).

ΝΑΙ

4.3

Οι άδειεσ λογιςμικοφ για απεριόριςτουσ επιπλζον ςτακμοφσ εργαςίασ
κα πρζπει να περιλαμβάνονται (ζτςι κα υπάρχει κόςτοσ μόνο για το νζο
Υλικό - Hardware) όταν χρειάηονται επιπλζον ςτακμοί εργαςίασ.

ΝΑΙ

4.4

Γριγορθ αναηιτθςθ για αςκενι βαςιςμζνθ ςτο όνομα, ID, διαγνωςτικι
μονάδα, θμερομθνία εξζταςθσ, κατάςταςθ πορίςματοσ.

ΝΑΙ

4.5

Πλα τα δεδομζνα κα πρζπει να μποροφν να διαβαςτοφν ςε πλιρθ
διαγνωςτικι ποιότθτα ςε λογιςμικό HTML5zerofootprint.

ΝΑΙ

4.6

Απεριόριςτθ κζαςθ εικόνων CT,MRI,US,DR,CR.

ΝΑΙ

4.7

Εργαλεία διάγνωςθσ:

ΝΑΙ

WindowLeveling (αλλαγι αντίκεςθσ και φωτεινότθτασ)
Scrolling (Cine-mode)
Multi-series synchronous scrolling
Multi-series reference lines
Magnifier
Zooming
Panning
Measurements,(ruler,μετριςεισγωνιϊν: open angle, wiberg angle,
cobb’s angle)
Image rotate and flip
Flexible Layout,
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Hanging protocols
3D cursor pointer
MIP – (Maximum Intensity Projection)
MPR – (Multiplanar Reconstruction)
3D volume rendering
Computed tomography (CT) colonography or virtual colonoscopy
Computed tomography (CT) volume Segmentation of pulmonary
nodules
Computed tomography (CT) angiography Vessel tracking and stenosis
analysis
Dynamic contrast‐enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI)
Breast curves: Automated Lesion Kinetics Assessments and
Discrimination of Benign and Malignant Lesions
PET/CT image registration
Cardiac CT for calcium scoring
4.8

Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ενςωματωμζνθ θχθτικι
υπαγόρευςθ των ποριςμάτων, ανά εξζταςθ για μετζπειτα
αναπαραγωγι και δακτυλογράφθςθ.

ΝΑΙ

Θ κατάςταςθ τθσ εξζταςθσ κα πρζπει να αλλάηει με το τζλοσ τθσ
υπαγόρευςθσ από τον Ακτινοδιαγνϊςτθ ιατρό και μόνο τότε το θχθτικό
αρχείο κα είναι διακζςιμο ςτον/ςτθν γραμματζα που κα αναλάβει τθν
δακτυλογράφθςθ του πορίςματοσ ςτθν ίδια πλατφόρμα.
4.9

Θ ενςωματωμζνθ ςτο ςφςτθμα θχθτικι υπαγόρευςθ κα πρζπει να
υποςτθρίηει ςυνζχεια εγγραφισ ςτο τζλοσ, επιλογι για ενδιάμεςθ
εγγραφι και επιλογι αντικατάςταςθσ από επιλεγμζνο ςθμείο.

ΝΑΙ

4.10

Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τισ παρακάτω
καταςτάςεισ για κάκε πόριςμα:

ΝΑΙ

α. Νζα εξζταςθ (χωρίσ πόριςμα)
β. Υπαγορευμζνο πόριςμα εξζταςθσ
γ. Δακτυλογραφθμζνο πόριςμα εξζταςθσ
δ. Δακτυλογραφθμζνο πόριςμα εξζταςθσ ςε αναμονι, με δυνατότθτα
επεξεργαςίασ
ε. Ολοκλθρωμζνο (finalized) πόριςμα εξζταςθσ.
4.11

Το ςφςτθμα πρζπει να ξεχωρίηει ολοκλθρωμζνα πορίςματα (finalized)
από πορίςματα που βρίςκονται ςε ενδιάμεςα ςτάδια επεξεργαςίασ
(editable). Οι χριςτεσ με τα κατάλλθλα δικαιϊματα να μποροφν να
επικυρϊςουν τα πορίςματα.

ΝΑΙ

4.12

Το ςφςτθμα να δφναται να υποςτθρίξει τιρθςθ ιςτορικότθτασ με
timestampωσ προσ τα παραγόμενα πορίςματα. Για παράδειγμα, ςε
περίπτωςθ που το ιατρικό πόριςμα είναι πρϊτα γραμμζνο από τον
χριςτθ Α και αργότερα τροποποιικθκε και εγκρίκθκε από τον
διευκφνοντα Ακτινοδιαγνϊςτθ.

ΝΑΙ

4.13

Το ςφςτθμα να δφναται να υποςτθρίξει προςκικεσ ςε ζνα
ολοκλθρωμζνο πόριςμα.

ΝΑΙ

4.14

Να
υποςτθρίηεται
δυνατότθτα
πολλαπλϊν
και
παραμετροποιιςθμωνtemplates για τθν καταχϊρθςθ του πορίςματοσ.

ΝΑΙ

4.15

Χριςτεσ που επιτρζπεται να κάνουν τθν τελικι ζγκριςθ, κα πρζπει να
είναι ικανοί να δουν μία λίςτα με όλα τα πορίςματα που αναμζνουν
ζγκριςθ.

ΝΑΙ
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4.16

Απεριόριςτοι επιπλζον ςτακμοί εργαςίασ μποροφν να προςτεκοφν
εφκολα με μόνο το κόςτοσ του hardware (PC και οκόνθ). Να μθν
απαιτείται επιπλζον άδεια χριςθσ για το λογιςμικό PACS.

ΝΑΙ

5. Διαλειτουργικότθτα – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 4%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

5.1

Θ λφςθ πρζπει να χρθςιμοποιεί τεχνολογία διαδικτφου (webbased) και
να μθν απαιτεί εγκατάςταςθ λογιςμικοφ από πλευράσ Νοςοκομείου
(clientzerofootprint), χρθςιμοποιϊντασ μόνο HTML. Επιπλζον, να μθν
χρθςιμοποιεί άλλα ςυςτατικά ςτοιχεία
ι πρόςκετα (Plugins) που
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν με download.

ΝΑΙ

5.2

Θ λφςθ πρζπει να λειτουργεί ςε όλα τα ςφγχρονα προγράμματα HTML5
περιιγθςθσ διαδικτφου, π.χ. Chrome, Safari,Firefox.

ΝΑΙ

5.3

Θ λφςθ δεν πρζπει να απαιτεί πρόςκετα προγράμματα περιιγθςθσ.

ΝΑΙ

5.4

Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαςυνδεκεί με άλλα
ςυςτιματα π.χHIS, EPR χρθςιμοποιϊντασ HL7τουλάχιςτον v2.3.

ΝΑΙ

5.5

Δυνατότθτα αμφίδρομθσ διαςφνδεςθσ για HL7, DICOM.

ΝΑΙ

5.6

Δυνατότθτα HL7 ζκδοςθσ τουλάχιςτον v2.3 ανταλλαγισ μθνυμάτων για
ADT, ORM, ORU.

ΝΑΙ

5.7

Δυνατότθτα διεπαφισ με πολλαπλζσ διαγνωςτικζσ μονάδεσ για τθν
παροχι τθσ λίςτασ εργαςιϊν DICOMworklist.

ΝΑΙ

5.8

Δυνατότθτα DICOMprint ςε τοπικοφσ εκτυπωτζσ φιλμ .

ΝΑΙ

5.9

Δυνατότθτα paperprint ςε τοπικοφσ PS εκτυπωτζσ.

ΝΑΙ

5.10

Δυνατότθτα αποςτολισ εξετάςεων ςε τοπικά ςυςτιματα εγγραφισ
εξετάςεων ςε CD/DVD.

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι

Απάντθςθ

Ραραπομπι

Απάντθςθ

Ραραπομπι

6. Εξυπθρζτθςθ και Υποςτιριξθ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 2%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

6.1

Θ προτεινόμενθ λφςθ κα πρζπει περιλαμβάνει όλα τα κόςτθ για τθν
τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ υποςτθρικτικισ περιόδου.

ΝΑΙ

6.2

Απομακρυςμζνθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ, εντόσ 2 ωρϊν να
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά κατά τθν διάρκεια τθσ
υποςτθρικτικισ περιόδου.

ΝΑΙ

6.3

Σφςτθμα καταγραφισ ςυμβάντων:

Να
αναφερκοφν
ϊρεσ και
θμζρεσ
ΝΑΙ

Το ςφςτθμα να τθρεί ιςτορικότθτα με timestamp για τισ κινιςεισ των
χρθςτϊν ςχετικά με τθν πρόςβαςθ τουσ ςτο ςφςτθμα και ςτισ εξετάςεισ
των αςκενϊν. Τα ςτοιχεία αυτά να είναι διακζςιμα ςε κάκε απαίτθςθ
του υπεφκυνου αςφάλειασ του Νοςοκομείου.
6.4

Ο προμθκευτισ να ζχει εμπειρία ςτθν ολοκλιρωςθ του προτεινόμενου
cloudPACS.

ΝΑΙ

6.5

Ο χρόνοσ για διαδραςτικόscrolling διαμζςου των ςειρϊν CT χιλίων
(1000) εικόνων πεντακοςίων δϊδεκα (512) επί πεντακοςίων δϊδεκα
(512) pixels, όταν υπάρχει ςφνδεςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι πάνω
από το διαδίκτυο (δεδομζνθσ τθσ διακεςιμότθτασ δικτυακισ
διαςφνδεςθσ εφρουσ πζντε (5) Mbps ςτθν τοποκεςία του χριςτθ), κα
είναι λιγότερο από είκοςι εννζα (29) δευτερόλεπτα.

ΝΑΙ

7. Απαιτιςεισ Δικτφου – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 2%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ
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7.1

Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ικανό να δουλεφει πάνω ςε ιδθ
υπάρχουςα δικτυακι υποδομι του Νοςοκομείου.

ΝΑΙ

7.2

Εάν το παρόν δίκτυο του Νοςοκομείου δεν εκπλθρϊνει τισ ελάχιςτεσ
απαιτιςεισ, το κόςτοσ για επιπλζον hardware, internetlines, κτλ.
Βαρφνει το ίδιο το Νοςοκομείο.

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ Γ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 20%
Ρεριγραφι

I

Απαίτθςθ

Εγκατάςταςθ/Ραραμετροποίθςθ/Εκπαίδευςθ/Υποςτιριξθ. Συντελεςτισ
Βαρφτθτασ 20%

Απάντθςθ

Ραραπομπι

ΝΑΙ
Να
αναφερκοφν
ςτοιχεία

Ε. ΕΜΡΕΙΙΑ - ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
1. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι απαιτείται να κατακζςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ϊςτε να αποδεικνφεται ότι κατά τθν
διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ, ζχουν εκτελζςει ι να βρίςκεται ςε εξζλιξθ τουλάχιςτον μία ςφμβαςθ παροχισ
υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου ζργου και ανάλογου προχπολογιςμοφ. Ωσ ανάλογο ζργο νοείται το ζργο που ζχει
ωσ αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςίασ διαχείριςθσ ιατρικϊν εικόνων με χριςθ τθσ τεχνολογίασ cloudPACS, με
εξοπλιςμό εγκαταςτθμζνο ςε πιςτοποιθμζνο Datacenter, το οποίο βρίςκεται εντόσ του Ελλαδικοφ χϊρου.
2. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι απαιτείται να κατακζςουν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα
ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία (πιςτοποιθτικά) βεβαιϊνεται θ
κάλυψθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των προςφερόμενων ειδϊν επαλθκευμζνθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ:
 Το λογιςμικό του PACS κα πρζπει να διακζτει και να είναι ςυμβατό με τα ακόλουκα διεκνι πρότυπα λειτουργίασ και
αςφάλειασ:






IHE
DICOM
SSL Encryption
HIPAA
HL7

 Το λογιςμικό PACS να διακζτει πιςτοποίθςθ CEClassIIa(MDD) 93/42/ΕΟΚ και ο καταςκευαςτισ του ISO 13485.
Για το κομμάτι του ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ, προμικειασ, εγκατάςταςθσ κζςθσ ςε λειτουργία, τεχνικισ υποςτιριξθσ και
αςφάλειασ λφςεων πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ICT) που κα υποςτθρίηουν τθν λειτουργία του λογιςμικοφ PACS, το
Datacenter ςτο οποίο κα εγκαταςτακεί ο παραπάνω εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνο με ISO/IEC 27001:2013
(ι νεότερθσ χρονολογίασ) και οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι κατά ISO 9001:2015 (ι νεότερθσ
χρονολογίασ)
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό οφείλουν να κατακζςουν Φφλλο Συμμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν ςε
μορφι πίνακα, ο οποίοσ κα ςυνταχκεί κατά τθν ίδια ςειρά και περιεχόμενο με τον πίνακα που ακολουκεί.
Επίςθσ, οφείλουν να απαντιςουν ςε ξεχωριςτι ςτιλθ: «Απάντθςθ» και να καλφψουν με τθν προςφορά τουσ τισ
απαιτιςεισ τθσ ςτιλθσ: «Απαίτθςθ» με αναλυτικι περιγραφι, πλθρότθτα και τεκμθρίωςθ ϊςτε να γίνει πλιρθσ αξιολόγθςθ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Θ τεκμθρίωςθ κα γίνεται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ: «Ραραπομπι» με παραπομπζσ ςτα επίςθμα φυλλάδια, τεχνικά
εγχειρίδια, εγχειρίδια χριςθσ και πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου, προσ απόδειξθ των ηθτοφμενων
ςτοιχείων, οι οποίεσ κα γίνονται με ςαφι αναφορά ςτθν ςελίδα και παράγραφο, όπου κα εμπεριζχονται τα ςτοιχεία με
αντίςτοιχθ επιςιμανςθ.
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ΟΜΑΔΑ Α - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ & ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 40%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

I

Κατανόθςθ των ςτόχων - απαιτιςεων του ζργου και παρουςίαςθ τθσ
γενικότερθσ φιλοςοφίασ του. Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 20%

ΝΑΙ.Να
αναφερκοφν
ςτοιχεία

II

Ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ κατάλλθλου τρόπου υλοποίθςθσ,
προτεινόμενθ Φυςικι και Λογικι Αρχιτεκτονικι Συςτιματοσ, Αςφάλεια
δεδομζνων. Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%

ΝΑΙ.Να
αναφερκοφν
ςτοιχεία

III

Μεκοδολογία και Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των επιμζρουσ φάςεων
– παραδοτζων – πακζτων εργαςίασ. Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%

ΝΑΙ.Να
αναφερκοφν
ςτοιχεία

Απάντθςθ

Ραραπομπι

Απάντθςθ

Ραραπομπι

Απάντθςθ

Ραραπομπι

ΟΜΑ∆Α Β - ΡΑΕΧΟΜΕΝΑ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – DATACENTER
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 40%
1. Απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα PACS – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%
Ρεριγραφι

Απαίτθςθ

1.1

Θ προτεινόμενθ λφςθ να περιλαμβάνει αυτόματθ κεντρικι αποκικευςθ
όλων των δεδομζνων ςε νεφο-υπολογιςτικό περιβάλλον (cloud).
1.2
Οι χριςτεσ να είναι ικανοί να ςυνδζονται από οπουδιποτε μζςω ενόσ
περιθγθτι (web-browser) για να δουν εικόνεσ και πορίςματα ςτο νεφουπολογιςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ (cloud).
1.3
Οι χριςτεσ να είναι ικανοί να ςυνδζονται για να δουν εικόνεσ και
πορίςματα από το νεφο-υπολογιςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ
(cloud) όταν είναι ςυνδεδεμζνοι από οποιοδιποτε ςθμείο ςτο
διαδίκτυο, εντόσ ι εκτόσ του νοςοκομείου, μζςω ενόσ περιθγθτι (webbrowser).
1.4
Το ςφςτθμα να επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ με τα κατάλλθλα δικαιϊματα
πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ εικόνεσ με δυνατότθτα περιοριςμοφ ςτθν
πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ και ςε δεδομζνα.
1.5
Πλεσ οι εικόνεσ να είναι αυτομάτωσ διακζςιμεσ για κζαςθ και
ςυγγραφι ποριςμάτων, φφόςον υπάρχει διαδικτυακι ςφνδεςθ,
1.6
Θ προτεινόμενθ λφςθ
να είναι πλιρωσ διαχειρίςιμθ από τον
προμθκευτι. Ο προμθκευτισ είναι πλιρωσ υπεφκυνοσ για τθν
εγκατάςταςθ, τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, τθν τεχνικι υποςτιριξθ,
κτλ. κατά τθ διάρκεια του χρόνου υποςτιριξθσ. (Θ ςυνδεςιμότθτα του
δικτφου εξαιρείται και παραμζνει ευκφνθ του Νοςοκομείου).
1.7
Απεριόριςτεσ ταυτόχρονεσ (concurrent) άδειεσ χρθςτϊν.
1.8
Οι χριςτεσ να μποροφν εφκολα και άμεςα να μοιραςτοφν μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ζνα αντίγραφο του πορίςματοσ και ζνα
ςφνδεςμο για τισ εικόνεσ τθσ εξζταςθσ ςτον zerofootprintviewer με
οποιονδιποτε εντόσ ι εκτόσ του Νοςοκομείου.
1.9
Ο κακζνασ, εντόσ ι εκτόσ του Νοςοκομείου, που μπορεί να λάβει ζνα
θλεκτρονικό μινυμα ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ ςυνδζςμου των
εικόνων τθσ εξζταςθσ, μπορεί άμεςα να δει το πόριςμα και τισ εικόνεσ
τθσ εξζταςθσ, όταν υπάρχει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο χωρίσ να χρειάηεται
θ εγκατάςταςθ κάποιου επιπλζον λογιςμικοφ.
1.10 Απομακρυςμζνθ πρόςβαςθ εκτόσ του Νοςοκομείου ςε όλεσ τισ εικόνεσ
και τα πορίςματα μζςω ενόσ webbrowser.
1.11 Αςφαλισ πρόςβαςθ ςτισ εικόνεσ από οποιαδιποτε τοποκεςία εκτόσ
του νοςοκομείου χωρίσ τθ χριςθ VPN.
2. Απαιτιςεισ Αποκικευςθσ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 10%
Ρεριγραφι
2.1
Να υπάρχει θ δυνατότθτα μεταφοράσ όλωντων κλινικϊν
απεικονιςτικϊν εξετάςεων, κακϊσ και των ακτινολογικϊν ποριςμάτων
και δεδομζνων οποιαδιποτε ςτιγμι και να είναι δυνατό να διαβαςτοφν
με ζνα άλλο ςφςτθμα ςυμβατό με DICOM και HL7.
2.2
Το λογιςμικό δεν κα ζχει περιοριςμό ςτον όγκο των δεδομζνων.
2.3
Πλα τα δεδομζνα πρζπει να αποκθκεφονται ςε πλιρθ διαγνωςτικι
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ποιότθτα.
Πλα τα δεδομζνα εικόνων κα πρζπει να είναι διακζςιμα όλο το 24ωρο
μζςω zero-footprint διαγνωςτικό viewer με τθ ςφνδεςθ ςε νεφουπολογιςτικό περιβάλλον (cloud) μζςω διαδικτφου.
2.5
Πλα τα δεδομζνα κα είναι κρυπτογραφθμζνα κατά τθν διάρκεια τθσ
μεταφοράσ ςε δθμόςια δίκτυα.
2.6
Να παρζχεται υψθλι διακεςιμότθτα ςτθν αποκικευςθ των δεδομζνων.
3. Αςφάλεια Κζντρου Δεδομζνων – Συντελεςτισ βαρφτθτασ 6%
Ρεριγραφι
3.1
Ζλεγχοσ φυςικισ πρόςβαςθσ μζςω ελζγχου αυκεντικότθτασ βάςει
κάρτασ και μυςτικοφ αρικμοφ (PIN).
3.2
Καταγραφι ειςόδου.
3.3
Ραρακολοφκθςθ χϊρου μζςω κλειςτοφ κυκλϊματοσ τθλεόραςθσ
(CCTV).
3.4
Φφλαξθ ειςόδου και χϊρου από εκπαιδευμζνο φφλακα
3.5
Ζλεγχοσ και καταγραφι περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία του Datacenter και κατά ςυνζπεια θ
διακεςιμότθτά του.
3.6
Ραρακολοφκθςθ κερμοκραςίασ και υγραςίασ.
3.7
Ψευδοπάτωμα με μθχανιςμοφσ αναγνϊριςθσ και ειδοποίθςθσ
πλθμμφρασ.
3.8
Σφςτθμα αυτόματθσ πυρόςβεςθσ.
3.9
Επαρκϊσ κλιματιηόμενουσ χϊρουσ από κατάλλθλο ςφςτθμα
κλιματιςμοφ.
3.10 Κατάλλθλα θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ και UPS για τθν αδιάλειπτθ
παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ.
3.11 Ο χϊροσ ςτον οποίο ςτεγάηεται το Datacenter κα πρζπει να
περικλείεται από αντιπυρικοφσ τοίχουσ.
3.12 Να χρθςιμοποιθκεί τείχοσ αςφάλειασ (Firewall), το οποίο να
εξυπθρετεί αποκλειςτικά τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ και να
προςτατεφει τθν εμπιςτευτικότθτα και ακεραιότθτα των δεδομζνων τθσ
υπθρεςίασ κατά τθν λογικι πρόςβαςθ ςε αυτά από τουσ χριςτεσ.
3.13 Τείχοσ αςφάλειασ και ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και αντιμετϊπιςθσ
παρειςδφςεων (firewall και intrusiondetection/preventionsystem) τα
οποία προςτατεφουν τθν διακεςιμότθτα και εμπιςτευτικότθτα των
δεδομζνων από κακόβουλεσ επικζςεισ.
3.14 Ρροςταςία των διακομιςτϊν εφαρμογισ από επικζςεισ, ιοφσ,
κακόβουλο λογιςμικό, κακϊσ και μθ εξουςιοδοτθμζνθ αλλαγι των
ςτοιχείων διαμόρφωςθσ και λειτουργίασ αυτϊν.
3.15 Επίςθμθ καταγραφι και περιοδικόσ ζλεγχοσ όλων των αρχείων
ςυςτθμάτων ςε κεντρικό ςφςτθμα ςυλλογισ, κακϊσ και
παρακολοφκθςθ των ςυμβάντων αςφάλειασ και δικτφου ςε πραγματικό
χρόνο για τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.
3.16 Για όλα τα παραπάνω το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να
επιςκεφτεί θ επιτροπι με ζξοδα τθσ κάκε προςφζρουςασ εταιρίασ τισ
εγκαταςτάςεισ όπου βρίςκεται το Datacenter για πιςτοποίθςθ όςων
βεβαιϊνονται.
4. Στακμοί Εργαςίασ, Ροριςμάτων και Διάγνωςθσ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 6%
Ρεριγραφι
4.1
Θ ςυγγραφι ποριςμάτων να μπορεί να γίνει από οποιονδιποτε ςτακμό
εργαςίασ (PC/laptop/AppleMac/Tablet) εντόσ και εκτόσ του
Νοςοκομείου.
4.2
Το λογιςμικό για τα Ακτινοδιαγνωςτικά - Απεικονιςτικά πορίςματα να
είναι zero-footprint (να μθν απαιτείται καμία εγκατάςταςθ για τθν
ςυγγραφι ποριςμάτων).
4.3
Οι άδειεσ λογιςμικοφ για απεριόριςτουσ επιπλζον ςτακμοφσ εργαςίασ
κα πρζπει να περιλαμβάνονται (ζτςι κα υπάρχει κόςτοσ μόνο για το νζο
Υλικό - Hardware) όταν χρειάηονται επιπλζον ςτακμοί εργαςίασ.
4.4
Γριγορθ αναηιτθςθ για αςκενι βαςιςμζνθ ςτο όνομα, ID, διαγνωςτικι
μονάδα, θμερομθνία εξζταςθσ, κατάςταςθ πορίςματοσ.
4.5
Πλα τα δεδομζνα κα πρζπει να μποροφν να διαβαςτοφν ςε πλιρθ
2.4

Σελίδα 36

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
Απαίτθςθ
ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι

Απάντθςθ

Ραραπομπι

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Απαίτθςθ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΔΑ: Ω37746906Ω-3ΡΤ

20PROC007763169 2020-12-03
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13
4.14
4.15

διαγνωςτικι ποιότθτα ςε λογιςμικό HTML5zerofootprint.
Απεριόριςτθ κζαςθ εικόνων CT,MRI,US,DR,CR.
Εργαλεία διάγνωςθσ:
WindowLeveling (αλλαγι αντίκεςθσ και φωτεινότθτασ)
Scrolling (Cine-mode)
Multi-series synchronous scrolling
Multi-series reference lines
Magnifier
Zooming
Panning
Measurements,(ruler,μετριςεισ γωνιϊν: open angle, wiberg angle,
cobb’s angle)
Image rotate and flip
Flexible Layout,
Hanging protocols
3D cursor pointer
MIP – (Maximum Intensity Projection)
MPR – (Multiplanar Reconstruction)
3D volume rendering
Computed tomography (CT) colonography or virtual colonoscopy
Computed tomography (CT) volume Segmentation of pulmonary
nodules
Computed tomography (CT) angiography Vessel tracking and stenosis
analysis
Dynamic contrast‐enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI)
Breast curves: Automated Lesion Kinetics Assessments and
Discrimination of Benign and Malignant Lesions
PET/CT image registration
Cardiac CT for calcium scoring
Το ςφςτθμα κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν ενςωματωμζνθ θχθτικι
υπαγόρευςθ των ποριςμάτων, ανά εξζταςθ για μετζπειτα
αναπαραγωγι και δακτυλογράφθςθ.
Θ κατάςταςθ τθσ εξζταςθσ κα πρζπει να αλλάηει με το τζλοσ τθσ
υπαγόρευςθσ από τον Ακτινοδιαγνϊςτθ ιατρό και μόνο τότε το θχθτικό
αρχείο κα είναι διακζςιμο ςτον/ςτθν γραμματζα που κα αναλάβει τθν
δακτυλογράφθςθ του πορίςματοσ ςτθν ίδια πλατφόρμα.
Θ ενςωματωμζνθ ςτο ςφςτθμα θχθτικι υπαγόρευςθ κα πρζπει να
υποςτθρίηει ςυνζχεια εγγραφισ ςτο τζλοσ, επιλογι για ενδιάμεςθ
εγγραφι και επιλογι αντικατάςταςθσ από επιλεγμζνο ςθμείο.
Το ςφςτθμα πρζπει να υποςτθρίηει τουλάχιςτον τισ παρακάτω
καταςτάςεισ για κάκε πόριςμα:
α. Νζα εξζταςθ (χωρίσ πόριςμα)
β. Υπαγορευμζνο πόριςμα εξζταςθσ
γ. Δακτυλογραφθμζνο πόριςμα εξζταςθσ
δ. Δακτυλογραφθμζνο πόριςμα εξζταςθσ ςε αναμονι, με δυνατότθτα
επεξεργαςίασ
ε. Ολοκλθρωμζνο (finalized) πόριςμα εξζταςθσ.
Το ςφςτθμα πρζπει να ξεχωρίηει ολοκλθρωμζνα πορίςματα (finalized)
από πορίςματα που βρίςκονται ςε ενδιάμεςα ςτάδια επεξεργαςίασ
(editable). Οι χριςτεσ με τα κατάλλθλα δικαιϊματα να μποροφν να
επικυρϊςουν τα πορίςματα.
Το ςφςτθμα να δφναται να υποςτθρίξει τιρθςθ ιςτορικότθτασ με
timestampωσ προσ τα παραγόμενα πορίςματα. Για παράδειγμα, ςε
περίπτωςθ που το ιατρικό πόριςμα είναι πρϊτα γραμμζνο από τον
χριςτθ Α και αργότερα τροποποιικθκε και εγκρίκθκε από τον
διευκφνοντα Ακτινοδιαγνϊςτθ.
Το ςφςτθμα να δφναται να υποςτθρίξει προςκικεσ ςε ζνα
ολοκλθρωμζνο πόριςμα.
Να
υποςτθρίηεται
δυνατότθτα
πολλαπλϊν
και
παραμετροποιιςθμωνtemplates για τθν καταχϊρθςθ του πορίςματοσ.
Χριςτεσ που επιτρζπεται να κάνουν τθν τελικι ζγκριςθ, κα πρζπει να
είναι ικανοί να δουν μία λίςτα με όλα τα πορίςματα που αναμζνουν
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ζγκριςθ.
Απεριόριςτοι επιπλζον ςτακμοί εργαςίασ μποροφν να προςτεκοφν
εφκολα με μόνο το κόςτοσ του hardware (PC και οκόνθ). Να μθν
απαιτείται επιπλζον άδεια χριςθσ για το λογιςμικό PACS.
5. Διαλειτουργικότθτα – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 4%
Ρεριγραφι
5.1
Θ λφςθ πρζπει να χρθςιμοποιεί τεχνολογία διαδικτφου (webbased) και
να μθν απαιτεί εγκατάςταςθ λογιςμικοφ από πλευράσ Νοςοκομείου
(clientzerofootprint), χρθςιμοποιϊντασ μόνο HTML. Επιπλζον, να μθν
χρθςιμοποιεί άλλα ςυςτατικά ςτοιχεία
ι πρόςκετα (Plugins) που
πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν με download.
5.2
Θ λφςθ πρζπει να λειτουργεί ςε όλα τα ςφγχρονα προγράμματα HTML5
περιιγθςθσ διαδικτφου, π.χ. Chrome, Safari,Firefox.
5.3
Θ λφςθ δεν πρζπει να απαιτεί πρόςκετα προγράμματα περιιγθςθσ.
5.4
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ςε κζςθ να διαςυνδεκεί με άλλα
ςυςτιματα π.χHIS, EPR χρθςιμοποιϊντασ HL7τουλάχιςτον v2.3.
5.5
Δυνατότθτα αμφίδρομθσ διαςφνδεςθσ για HL7, DICOM.
5.6
Δυνατότθτα HL7 ζκδοςθσ τουλάχιςτον v2.3 ανταλλαγισ μθνυμάτων για
ADT, ORM, ORU.
5.7
Δυνατότθτα διεπαφισ με πολλαπλζσ διαγνωςτικζσ μονάδεσ για τθν
παροχι τθσ λίςτασ εργαςιϊν DICOMworklist.
5.8
Δυνατότθτα DICOMprint ςε τοπικοφσ εκτυπωτζσ φιλμ .
5.9
Δυνατότθτα paperprint ςε τοπικοφσ PS εκτυπωτζσ.
5.10 Δυνατότθτα αποςτολισ εξετάςεων ςε τοπικά ςυςτιματα εγγραφισ
εξετάςεων ςε CD/DVD.
6. Εξυπθρζτθςθ και Υποςτιριξθ – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 2%
Ρεριγραφι
6.1
Θ προτεινόμενθ λφςθ κα πρζπει περιλαμβάνει όλα τα κόςτθ για τθν
τεχνικι υποςτιριξθ κατά τθ διάρκεια τθσ υποςτθρικτικισ περιόδου.
6.2
Απομακρυςμζνθ τθλεφωνικι τεχνικι υποςτιριξθ, εντόσ 2 ωρϊν να
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά κατά τθν διάρκεια τθσ
υποςτθρικτικισ περιόδου.
4.16

6.3

Σφςτθμα καταγραφισ ςυμβάντων:
Το ςφςτθμα να τθρεί ιςτορικότθτα με timestamp για τισ κινιςεισ των
χρθςτϊν ςχετικά με τθν πρόςβαςθ τουσ ςτο ςφςτθμα και ςτισ εξετάςεισ
των αςκενϊν. Τα ςτοιχεία αυτά να είναι διακζςιμα ςε κάκε απαίτθςθ
του υπεφκυνου αςφάλειασ του Νοςοκομείου.
6.4
Ο προμθκευτισ να ζχει εμπειρία ςτθν ολοκλιρωςθ του προτεινόμενου
cloudPACS.
6.5
Ο χρόνοσ για διαδραςτικόscrolling διαμζςου των ςειρϊν CT χιλίων
(1000) εικόνων πεντακοςίων δϊδεκα (512) επί πεντακοςίων δϊδεκα
(512) pixels, όταν υπάρχει ςφνδεςθ από οποιαδιποτε ςυςκευι πάνω
από το διαδίκτυο (δεδομζνθσ τθσ διακεςιμότθτασ δικτυακισ
διαςφνδεςθσ εφρουσ πζντε (5) Mbps ςτθν τοποκεςία του χριςτθ), κα
είναι λιγότερο από είκοςι εννζα (29) δευτερόλεπτα.
7. Απαιτιςεισ Δικτφου – Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 2%
Ρεριγραφι
7.1
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι ικανό να δουλεφει πάνω ςε ιδθ
υπάρχουςα δικτυακι υποδομι του Νοςοκομείου.
7.2
Εάν το παρόν δίκτυο του Νοςοκομείου δεν εκπλθρϊνει τισ ελάχιςτεσ
απαιτιςεισ, το κόςτοσ για επιπλζον hardware, internetlines, κτλ.
Βαρφνει το ίδιο το Νοςοκομείο.
ΟΜΑΔΑ Γ – ΥΡΘΕΣΙΕΣ
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 20%
Ρεριγραφι
Εγκατάςταςθ/Ραραμετροποίθςθ/Εκπαίδευςθ/Υποςτιριξθ.
Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 20%
I
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Ρεριγραφι Υπθρεςίασ για
χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ

ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ
Φ.Ρ.Α.(αρικμθτικϊσ
και ολογράφωσ)

Φ.Ρ.Α.

ΡΟΣΟ ΦΡΑ
(αρικμθτικϊσ
και
ολογράφωσ)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΜΕ
Φ.Ρ.Α.(αρικμθτικϊσ
και ολογράφωσ)

Ραροχι Υπθρεςιϊν Διαχείριςθσ
Ιατρικϊν Εικόνων Με Χριςθ
Τεχνολογίασ Cloud PACS /RIS

Τρόποσ πλθρωμισ:……………………….

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ (Οικονομικοφ Φορζα)
Επωνυμία εταιρείασ :
Διεφκυνςθ:
Τθλ. Επικοιν.:
E-mail:
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ: «Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα»
Ο Χρόνοσ Ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) : …………………….……..…………………θμζρεσ
Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ : …………………..………………
Θμερομθνία

: ………….….…..……………….
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+

για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα i και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ.Χατηθκϊςτα»
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 99222001
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Λεωφόροσ Μακρυγιάννθ 50
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Γκορίτςα Σοφία
- Τθλζφωνο: 2651366624
- Θλ. ταχυδρομείο: s.goritsa@gni-hatzikosta.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.gni-hatzikosta.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): Διακιρυξθ
αρικμ. 91/2020 Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ τθν προμικεια ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΧΘΣΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ CloudPACS/RIS προχπολογιςμοφ 74.325,60€ με ΦΡΑ, με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ
(cpv: 72253200-5)
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Υπθρεςίεσ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : ΟΧΙ
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 91/2020
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο
ςε
περίπτωςθ
προμικειασ
κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ
φορζασ
είναι
προςτατευόμενο
εργαςτιριο,
«κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ
ςυμβάςεων
ςτο
πλαίςιο
προγραμμάτων
προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια κατθγορία ι
κατθγορίεσ
εργαηομζνων
με
αναπθρία
ι
μειονεκτοφντων
εργαηομζνων
ανικουν
οι
απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, ςτθν
ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το
μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται
θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν
κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ που
λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά
περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει
βεβαίωςθ
πλθρωμισ
ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+
*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι
ςτοιχεία
αναφοράσ
των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι
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πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι
διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία *+ Ναι *+ Πχι
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ
φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν α) *……+
ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία β) *……+
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των [ ]
τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ
επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ
δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον
ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ vii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ *+Ναι *+Πχι
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται
ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και
υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν
απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν
πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να
ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα
αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ;

Απάντθςθ:
*+Ναι *+Πχι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα
αναλάβουν:
*…+

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131
παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να
παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το
μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ xiii·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxvi το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό
για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω
(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει
εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ
που εξακολουκεί να ιςχφει;

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
απόφαςθ:

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
*+ Ναι *+ Πχι

*……+

Σελίδα 46

ΑΔΑ: Ω37746906Ω-3ΡΤ

20PROC007763169 2020-12-03

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ *+ Ναι *+ Πχι
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα
και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ
περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει
ςυμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να αναφερκοφν
Εάν ναι, να αναφερκοφν
λεπτομερείσ πλθροφορίεσ λεπτομερείσ πλθροφορίεσ
*……+
*……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα,
ςφγκρουςθ
ςυμφερόντων
ι
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει
τισ
υποχρεϊςεισ
του
ςτουσ
τομείσ
του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ
και
εργατικοφ
δικαίουxxv;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που
να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων
επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxvi; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει
τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ
ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε
αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxvii, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxviii, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε
τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ
δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxix:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει
το ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ
τεχνικζσ υπθρεςίεσxxx, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ
τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο
τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα
για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα
μελζτθσ και ζρευνασ που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα
ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ
εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια
ελζγχωνxxxi όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι
τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα
μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα
μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν
προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ
ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα
ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφ
ποςά
θμερομθνί παραλιπτεσ
ι
εσ

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+
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8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του
οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν
ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα
εξισ:

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα
ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό
εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασxxxii το ακόλουκο
τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων
που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*+ Ναι *+ Πχι

*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα
ι
πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν
όςον
αφορά
τα
ςυςτιματα
ι
πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι
ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να
προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxiii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν xxxiv.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των
πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ:
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
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xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxix

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xxx

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
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xxxi

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xxxii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
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xxxiv

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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