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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΘΜΩΝ
ΑΚΘΝΑΣ-ΡΕΛΑΛΑ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΛΕΩΦΟΟΣ
ΣΧΛΣΤΟΥ
(ΡΕΛΟΧΘ ΒΛΡΑΣ)

Ρόλθ

ΡΕΑΜΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

Τ.Κ 91299,18702 ΚΕΑΤΣΛΝΛ

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

307

Τθλζφωνο

2104015451

Φαξ

2104015452

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ΡΕΑΜΑΤΟΣ

Syndesm1@otenet.gr
1

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΘΣ ΓΛΩΓΟΣ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pesydap.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΝΡΔΔ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ)-ΟΤΑ, και ανικει ςτθν Γενικι κυβζρνθςθ
Υποτομζασ ΟΤΑ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ
προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό.
τοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ :
www.promitheus.gov.gr
γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: : www.promitheus.gov.gr και τθν www.pesydap.gr

1

Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX),
θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ
και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΘΜΩΝ ΑΚΘΝΑΣ- ΡΕΛΑΛΑ , Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. :
10.6699.015 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Φορζα
.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι:
Θ προμικεια Υγειονομικοφ και Κτθνιατρικοφ Φαρμακευτικοφ Υλικοφ και αφοροφν ςτισ
ανάγκεσ για κεραπεία των ςκφλων που νοςθλεφονται ςτο Διαδθμοτικό Κζντρο
Ρερίκαλψθσ Αδζςποτων Ηϊων (ΔΛΚΕΡΑΗ) του Ρεριβαλλοντικοφ Συνδζςμου Διμων
Ακινασ - Ρειραιά (ΡΕΣΥΔΑΡ) για το ζτοσ 2018 και αναφζρονται ςτουσ Πίνακεσ I και II
παρ.I.
Οι ποςότθτεσ που κα προμθκευτεί ο Σφνδεςμοσ κα γίνονται τμθματικά ανάλογα με τισ
ανάγκεσ του ΔΛΚΕΡΑΗ. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςυμβάςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ )
ςε ευρϊ ,για τισ προςφορζσ που καλφπτουν πλιρωσ τα ηθτοφμενα ςτοιχεία.
Οι Ρίνακεσ I και II αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ μελζτθσ 1/2018 «Προμικεια
Τγειονομικοφ και Κτθνιατρικοφ Φαρμακευτικοφ Τλικοφ ζτουσ 2018».
Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 33651690-1,33661100-2, 33631400-6, 336910000, 33642000-2, 33690000-3, 33140000-3, 33141121-4, 33651500-3, 33140000-3, 336311003, 33661100-2, 33614000-7, 33610000-9, 33670000-7, 33662000-8, 33631000-2, 336800000, 33690000-3.
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα2:

2

Ρρβλ άρκρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ
μορφι χωριςτϊν τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων
αυτϊν. Επίςθσ αναφζρουν τουσ βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ να μθν διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε
τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ρχ Ραράρτθμα .. ι άλλο περιγραφικό
ζγγραφο) ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341 ν. 4412/2016.

5

ΤΜΘΜΑ 1 : «προμικεια κτθνιατρικοφ φαρμακευτικοφ υλικοφ (πίνακασ I) », εκτιμϊμενθσ
αξίασ 112.851,40 ευρϊ πλζον ΦΡΑ 27.084,34 ευρϊ.
ΤΜΘΜΑ 2 : «Ρρομικεια Ανκρϊπινου Υγειονομικοφ και Φαρμακευτικοφ Υλικοφ 2018
(πίνακασ II», εκτιμϊμενθσ αξίασ 17.989,35 πλζον ΦΡΑ 4.317,44 ευρϊ..
Κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει δυνατότθτα να υποβάλει προςφορά

για όλα τα

ςτοιχεία των πινάκων Ι και ΙΙ, είτε μόνο για όλα τα ςτοιχεία του πίνακα Ι θ όλα τα
ςτοιχεία του πίνακα ΙΙ. Δεν ζχει τθ δυνατότθτα να δϊςει προςφορά για μεμονωμζνα
ςτοιχεία του πίνακα Ι θ του πίνακα ΙΙ, οφτε για μεμονωμζνα ςτοιχεία και των δφο
πινάκων (I, II), δθλαδι κάκε υποψιφιοσ ζχει δικαίωμα να υποβάλει προςφορά για το
ζνα τμιμα θ και για τα δφο τμιματα του διαγωνιςμοφ υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ
προςφορά κα καλφπτει το ςφνολο των ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτο τμιμα.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατό εξιντα δφο χιλιάδων
διακόςια ςαράντα δφο ευρϊ και πενιντα τρία λεπτά (162.242,53 €) ςυμπεριλαμβανομζνου
του ΦΡΑ (προχπολογιςμόσ χωρίσ το ΦΡΑ 130.840,75 € εκατό τριάντα χιλιάδεσ οχτακόςια
ςαράντα ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά, )
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί δικαίωμα προαίρεςθσ κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ
για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα ςφμφωνα με τα άρκρα 104 παρ.1,εδ.3-5
και 105 παρ.1 του ν.4412/2016
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ3:
Ο του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Ο του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “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
3

4

Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά
ςτο κείμενο και τισ υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται,
μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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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»,
Ο του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
Ο 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,
Ο 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»,
Ο του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
Ο του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,5
Ο του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
Ο 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”,
Ο του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)6
Ο του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν7
Ο του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
Ο του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ
διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ
82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που
μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν
προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»8, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά
5
6

7

8

Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ
κυκλοφορίασ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν
επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι
εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι
υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται
ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο,
καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379,
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται
ςφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ
αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
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για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν
με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
Ο του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
Ο του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και
Πολιτιςτικά Θζματα”,
Ο του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,
Ο του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
Ο 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»
Ο τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
Ο 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.

Τθν με αρικμό 306/2017 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ για τθν ζγκριςθ
διενζργειασ τθσ προμικειασ.
Τθν με αρικμό 307/2017 απόφαςθ τθσ ΕΕ του ΡΕΣΥΔΑΡ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα και
ςκοπιμότθτα διεξαγωγισ του παρόντοσ ,θλεκτρονικοφ δθμοςίου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ
για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια του παρόντοσ με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθν χαμθλότερθ τιμι .
Τθν με αρικμό 308/2017 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν και όρων διακιρυξθσ.
Τθν με αρικμό 309/2017 απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ Ανάλθψθσ
δαπάνθσ.
Τθν με αρικμό 392/2017 απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ.
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 02/01/2018 ϊρα 10 π.μ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 02/01/2018 και ϊρα 10.00 π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό :
50711
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Oικονομικζσ εφθμερίδεσ ΓΕΝΛΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ ΚΑΛ ΝΑΥΤΕΜΡΟΛΚΘ τοπικι ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον
ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.pesydap.gr
Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
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 τουσ9
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Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016

9

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ 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 ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ……………………………….)
με τα Ραραρτιματα I,II, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ (I τεχνικι περιγραφιενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, ΛΛ ειδικι ςυγγραφι,).
Το τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ} (παράρτθμα III)
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι,
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr
του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο
πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που
τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.
Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, 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) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον
οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν
από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που
ηθτικθκαν 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.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα . Τυχόν ενςτάςεισ ι
προδικαςτικζσ προςφυγζσ 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.
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).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και
που κα κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα
επικυρωμζνα, και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ
μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από
ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ
που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ
είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του
προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με
τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο
κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά
ιδρφματα 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
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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
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ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 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 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
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.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο ποςό των 1.308,40 ευρϊ (χίλια τριακόςια οχτϊ
ευρϊ και ςαράντα λεπτά) Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι δϊδεκα (12)
μινεσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
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Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται
ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.4 δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
(διαγωνιςμό) προςφζρων 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:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 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 κρατϊνμελϊν 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 Λουλίου 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),
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 Λουνίου 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),
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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 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, θ υποχρζωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων 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 όταν θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων 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 προςφζρων 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.
2.2.3.3.
α) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.3.2, 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.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε
μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ10,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ
παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα

10

Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω
των ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου
2.2.9.2.
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ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται
ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ
εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ).
2.2.3.6. Ο προςφζρων 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
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4. 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.
2.2.3.8. 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.
2.2.3.9. 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.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το
αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ
Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει
ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν
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ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι
εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ.
2.2.4.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, , 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 V, 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 ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

2.2.4.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά
τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/201611.
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.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 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
11

Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
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εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι
προχποκζςεισ. 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,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από
τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω
χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι
οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι
εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και
υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ
τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και
αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των
μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το
δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του
κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι
κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να
προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει
ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ.
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Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν
ζδρα τθσ δεν ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ,
διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και
ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν
τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν
προςκομιςκεί κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι
μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται,
ωςτόςο, να αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν
περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το
ν. 3414/2005».και
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 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 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ 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 Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν
Αμυντικοφ Υλικοφ
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.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
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πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει
να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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.4. 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 καταλλθλόλθτασ 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.5. 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.
Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων
αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά:
βάςει τιμισ.
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ
Διακιρυξθσ . Κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει δυνατότθτα να δϊςει προςφορά για όλα
τα ςτοιχεία των πινάκων Ι και ΙΙ ,είτε μόνο για όλα τα ςτοιχεία του πίνακα Ι θ όλα τα
ςτοιχεία του πίνακα ΙΙ. Δεν ζχει τθ δυνατότθτα να δϊςει προςφορά για μεμονωμζνα
ςτοιχεία του πίνακα Ι θ του πίνακα ΙΙ, οφτε για μεμονωμζνα ςτοιχεία και των δφο
πινάκων (I, II).
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ψθφιακά 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 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ , ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και
37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3
παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία
μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6
τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι
ανακοίνωςι τθσ.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά»
ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ
τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ
«Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ 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.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf
(το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω
του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι
υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων
και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν
ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι
ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και
όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε
αντίγραφα των πρωτοτφπων.
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και
ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει
θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν.
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4
του άρκρου 79 του ν. 4412/201612, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει
αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα III ),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ
2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ΑπαιτιςεισΤεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ I τθσ Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των
προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη
ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο
ανάκεςθσ όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. προςφορά με τιμι μονάδασ.
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα
*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.+
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Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ κατά τα αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ)
www.eaadhsy.gr
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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
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ .
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.
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 ςτθ παροφςα διακιρυξθ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ
πλθρωμισ που περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για
διάςτθμα δϊδεκα 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, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, 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.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
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),
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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 κατακφρωςθσ) 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 Εναλλακτικι προςφορά δεν επιτρζπεται,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ
προςφορζσ .Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 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.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ13
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν 02/01/2018 και ϊρα 10 π.μ. μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
προςφορϊν.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε
επόμενο ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
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 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Θ αρμόδια Επιτροπι 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 όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν,
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν,
13

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).
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αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για
όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ
άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ,
τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
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 ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων
που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του
αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ
προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο

θαηαθύξσζεο

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ
προκεςμίασ δεκαπζντε (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, 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 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για
τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»),
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
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Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ,
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.

λαμβάνουν

γνϊςθ

των

παραπάνω

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 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 2.2.3
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και
μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
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 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 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. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και
ωσ εξισ: Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%
ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον
προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν.
4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :
κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2..
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
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, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία,
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ
ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι
ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ14 θ προκεςμία
για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν
κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ
πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα
μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ
αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο
ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ15.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά16 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά
14
15
16

Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
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περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο
ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν17
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από
τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν.
4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν
πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ
κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα
ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων
πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ
ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ
και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία
εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ
τθσ προςφυγισ18.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ
προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ19.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ
των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου
372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν
αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10)
θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ
τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν
προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά20.
17

18
19

Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
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3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
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.

20

Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
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, ιτοι ζξι χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα
δφο ευρϊ και τρία λεπτά (6.542,03) για το ςφνολο των ςτοιχείων των πινάκων I και II, είτε
(5.642,57 ευρϊ) πζντε χιλιάδεσ εξακόςια ςαράντα δφο ευρϊ και πενιντα επτά λεπτά για το
ςφνολο των ςτοιχείων του πίνακα I, είτε (899.46 ευρϊ) οχτακόςια ενενιντα εννζα ευρϊ
και ςαράντα ζξι λεπτά για το ςφνολο των ςτοιχείων του πίνακα II 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 άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 .
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, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
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 ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ,
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί
ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν που παραλιφκθκε οριςτικά 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 των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
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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 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ
δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει
ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον
είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί
ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.21. Σε περίπτωςθ
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ,
αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται
ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα
τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν
ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5
και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
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 του αρμοδίου οργάνου

21

Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. 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 2.2.3.1 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.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν *ο εν λόγω τρόποσ
πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων+
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ. 4 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. Λδίωσ
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% 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 φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του
άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)22 .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει
τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι
ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του
ν. 4412/2016.
22

Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ
τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου
3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.

36

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί
τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι
παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ
ανάδοχο είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο
είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν
θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το
ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο23 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ
που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα
παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο
υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθπαράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που
παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν
ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτζρω πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ
προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου,
μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του
ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον
προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ
από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με

23

Άρκρο 207 του ν. 4412/2016
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ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον
ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο
ζπκβάζεσλ

θαηά

ηε

δηαδηθαζία

εθηέιεζεο

ησλ

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ,
δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1.
(Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι
προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν ζγγραφθ τμθματικι
παραγγελία εντόσ των εγκαταςτάςεων του Ρεριβαλλοντικοφ Συνδζςμου Διμων Ακινασ –
Ρειραιά που βρίςκονται ςτα Λακκϊματα Σχιςτοφ Ρεράματοσ.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του
αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν.
4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ
χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι
που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το
υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν
αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που
προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ
αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και
δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του
Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το
Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να
παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: μακροςκοπικά θ με χθμικι, θ μθχανικι εξζταςθ. Το κόςτοσ τθσ
διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα
(μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των
υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με
βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν
να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από
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αίτθμα του αναδόχου ι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του
ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων
που διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί
να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ
αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο
μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ
μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ :Δζκα (10) θμζρεσ από
τθν ζγγραφθ τμθματικι παραγγελία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί
από τθν επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου
και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με
βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι
που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν
μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε
τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ
άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ
ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.24

6.3 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ
των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν
απόφαςθ αυτι.

24

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ
Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ
λόγω
εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Θ μελζτθ αυτι αφορά ςτθν προμικεια Υγειονομικοφ και Κτθνιατρικοφ Φαρμακευτικοφ
Υλικοφ ςυμπεριλαμβανομζνου και του ανκρϊπινου υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ
υλικοφ και αφοροφν ςτισ ανάγκεσ για κεραπεία των ςκφλων που νοςθλεφονται ςτο
Διαδθμοτικό Κζντρο Ρερίκαλψθσ Αδζςποτων Ηϊων (ΔΛΚΕΡΑΗ) του Ρεριβαλλοντικοφ
Συνδζςμου Διμων Ακινασ - Ρειραιά (ΡΕΣΥΔΑΡ) για το ζτοσ 2018 και αναφζρονται ςτουσ
Πίνακεσ Ι και ΙΙ.
Οι ποςότθτεσ που κα προμθκευτεί ο Σφνδεςμοσ κα γίνονται τμθματικά ανάλογα με τισ
ανάγκεσ του. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςυμβάςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ ) ςε
ευρϊ ,για τισ προςφορζσ που καλφπτουν πλιρωσ τα ηθτοφμενα ςτοιχεία του πίνακα Λ και
του πίνακα ΛΛ.
ΣΘΜΑΝΤΛΚΟ: Κάκε οικονομικόσ φορζασ ζχει δυνατότθτα να δϊςει προςφορά για όλα
τα ςτοιχεία των πινάκων Ι και ΙΙ είτε μόνο για όλα τα ςτοιχεία του πίνακα Ι θ όλα τα
ςτοιχεία του πίνακα ΙΙ. Δεν ζχει τθ δυνατότθτα να δϊςει προςφορά για μεμονωμζνα
ςτοιχεία του πίνακα Ι θ του πίνακα ΙΙ, οφτε για μεμονωμζνα ςτοιχεία και των δφο
πινάκων (I, II).
Οι Ρίνακεσ Λ και ΛΛ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ μελζτθσ 1/2018 «Προμικεια
Τγειονομικοφ και Κτθνιατρικοφ Φαρμακευτικοφ Τλικοφ ζτουσ 2018».

ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Σε περίπτωςθ που κάποιοι κωδικοί φαρμάκων για τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι
περίοδο που διεξάγεται ο διαγωνιςμόσ, δεν υπάρχουν ςτθν αγορά οι κωδικοί αυτοί κα
μείνουν ανενεργοί ζωσ ότου τα φάρμακα των κωδικϊν αυτϊν επανακυκλοφοριςουν με
κάποιο άλλο αντίςτοιχο εντόσ του 2018. Η μθ απάντθςθ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ κωδικοφσ
δεν αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ.
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ΠΙΝΑΚΑ I
Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΟΣ

1

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ CPV 33651690-1
1.1

Εμβόλιο ςκφλου DHPPiL (Ν. Carré, Λοιμ. Θπατίτιδα, Ραρβοίωςθ, Ραραγρίπθ,
Λεπτοςπείρωςθ)

1.2

Εμβόλιο ςκφλου R (Λφςςα)

1.3

Εμβόλιο ςκφλου DHPPi (Ν. Carré, Λοιμ. Θπατίτιδα, Ραρβοίωςθ, Ραραγρίπθ)

1.4

Εμβόλιο ςκφλου RL (Λφςςα, Λεπτοςπείρωςθ)

1.5

Εμβόλιο ςκφλου L (Λεπτοςπείρωςθ)

1.6

Εμβόλιο ςκφλου Puppy DP (Ν. Carré, Ραρβοίωςθ)
Εμβόλιο

1.7

ςκφλου

2.2

τθσ

Λοιμ.

Τραχειοβρογχίτιδασ

(Bordetella

bronchiseptica + Ραραγρίπθ)
2

2.1

κατά

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ CPV 33661100-2
Ενζςιμο διάλυμα ακεπρομαηίνθσ 10mg/ml - περιζκτθσ των 50ml
Ενζςιμο διάλυμα πεντοβαρβιτάλθσ+βενηυλικισ ακλοόλθσ για ευκαναςία περιζκτθσ των 100ml

2.3

Ενζςιμο διάλυμα κεταμίνθσ 100mg/ml - περιζκτθσ των 10ml

2.4

Ενζςιμο διάλυμα ξυλαηίνθσ 2% - περιζκτθσ των 50ml

2.5

Ενζςιμο διάλυμα δεξμεδετομιδίνθσ 0,5mg/ml - περιζκτθσ των 10ml

2.6

Ενζςιμο διάλυμα ατιπαμεηόλθσ 5mg/ml - περιζκτθσ των 10ml

2.7

Ενζςιμο διάλυμα ηολαηεπάμθσ (250mg)-τιλεταμίνθσ (250mg)

2.8

Ενζςιμο διάλυμα βουτορφανόλθσ 10mg/ml - περιζκτθσ των 10ml

2.9

Διςκία ακεπρομαηίνθσ των 17mg - ςυςκευαςία: 1 x 20 tabls

3

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΑ CPV 33631400-6

3.1

Ενζςιμο διάλυμα αμοξυκιλλίνθσ L.A. 150mg/ml - περιζκτθσ των 100ml

3.2

Ενζςιμο διάλυμα αμπικιλλίνθσ L.A. 10% - περιζκτθσ των 80ml

3.3

Ενζςιμο διάλυμα οξυτετρακυκλίνθσ L.A. 100mg/ml - περιζκτθσ των 100ml
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3.4

Ενζςιμο διάλυμα αμοξυκιλλίνθσ+κλαβουλανικοφ οξζοσ RTU - περιζκτθσ των
50ml
Ενζςιμο

3.5

διάλυμα

(100mg/ml)+προκαϊνοφχου

βενηακινικισ
βενηυλοπενικιλλίνθσ

βενηυλοπενικιλλίνθσ
(100mg/ml)+κειϊκισ

διυδροςτρεπτομυκίνθσ (200mg/ml) L.A. - περιζκτθσ των 100ml
3.6

Ενζςιμο διάλυμα προκαϊνοφχου βενηυλοπενικιλλίνθσ+διυδροςτρεπτομυκίνθσ
- περιζκτθσ των 100ml

3.7

Ενζςιμο διάλυμα ενροφλοξαςίνθσ 5% - περιζκτθσ των 100ml

3.8

Ενζςιμο διάλυμα μαρμποφλοξαςίνθσ 2% - περιζκτθσ των 100ml

3.9

Ενζςιμο διάλυμα λινκομυκίνθσ+ςπεκτινομυκίνθσ - περιζκτθσ των 100ml

3.10

Ενζςιμο διάλυμα τουλακρομυκίνθσ 100mg/ml - περιζκτθσ των 50ml

3.11

Ενζςιμο διάλυμα γενταμυκίνθσ 5% - περιζκτθσ των 100ml

3.12

Διςκία δοξυκυκλίνθσ των 100mg - ςυςκευαςία: 1 x 10 tabls

3.13

Διςκίο ι κάψουλα κλινδαμυκίνθσ των 150mg (1 τεμάχιο)

3.14

Διςκίο ενροφλοξαςίνθσ των 150mg (1 τεμάχιο)

3.15

Αντιβιοτικό αερόλυμα οξυτετρακυκλίνθσ - περιζκτθσ 150g

3.16

Αντιβιοτικόσ επίδεςμοσ (10x10cm) εμποτιςμζνοσ με φουςιδικό οξφ ςυςκευαςία: 1 x 10 τεμάχια

3.17

Ρόςιμο διάλυμα μιλτεφοςίνθσ 2% - περιζκτθσ των 30ml

3.18

Ρόςιμο διάλυμα μιλτεφοςίνθσ 2% - περιζκτθσ των 60ml

3.19

Ρόςιμο διάλυμα μιλτεφοςίνθσ 2% - περιζκτθσ των 90ml

4
4.1
4.2

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΕΝΔΟΠΑΡΑΙΣΟΚΣΟΝΑ-ΕΞΩΠΑΡΑΙΣΟΚΣΟΝΑ CPV 336910000
Ενζςιμο διάλυμα ιβερμεκτίνθσ 1% - περιζκτθσ των 50ml
Ενζςιμο διάλυμα διπροπιονικισ ιμιδοκάρβθσ 120mg/ml - περιζκτθσ των
10ml

4.3

Διςκίο πραηικουαντζλθσ-πυραντζλθσ-φαιβαντζλθσ (1 διςκίο/10Kg Σ.Β.)

4.4

Διςκίο μιλμπεμυκίνθσ-πραηικουαντζλθσ (1 διςκίο/5-25Kg Σ.Β.)

4.5

Ράςτα πυραντζλθσ για κουτάβια (7,5mg/g) - ςωλθνάριο των 24g

4.6

Μαςϊμενα διςκία αφοξολανζρθσ (75mg)-όξιμθσ μιλμπεμυκίνθσ (15mg) για
ςκφλουσ Σ.Β. >15-30Κg - ςυςκευαςία 1x3 διςκία
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4.7

Αμποφλα spot-on φιπρονίλθσ 268mg για ςκφλουσ Σ.Β. >20-40Κg

4.8

Αερόλυμα φιπρονίλθσ - περιζκτθσ των 500ml

4.9

Εξωπαραςιτοκτόνο διάλυμα φοξίμθσ (50g/100ml) - περιζκτθσ των 250ml

4.10

Εξωπαραςιτοκτόνο διάλυμα αμιτράηθσ (125mg/ml)- περιζκτθσ των 250ml

4.11

Εξωπαραςιτοκτόνο διάλυμα κυπερμεκρίνθσ 2% (w/v) - περιζκτθσ των 500ml

4.12

Εντομοαπωκθτικό αερόλυμα ςιτρονζλλασ - περιζκτθσ των 500ml

4.13

Eντομοκτόνα βρζξιμθ ςκόνθ (WP) δελταμεκρίνθσ 2,5% (w/w) - φάκελοσ των
50g

4.14

Κειάςβεςτοσ (κειαςβζςτιο), υγρό γεωπονικό ςκεφαςμα - περιζκτθσ 1L

5

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΑΝΣΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΟΤΧΑ CPV 33642000-2

5.1

Ενζςιμο διάλυμα δεξαμεκαηόνθσ 2mg/ml - περιζκτθσ των 50ml

5.2

Ενζςιμο διάλυμα δεξαμεκαηόνθσ μζςθσ δράςθσ - περιζκτθσ των 50ml

5.3

Ενζςιμο διάλυμα οξικισ μεκυλοπρεδνιηολόνθσ 40mg/ml - περιζκτθσ των 5ml

5.4

Ενζςιμο διάλυμα μελοξικάμθσ 20mg/ml - περιζκτθσ των 50ml

5.5

Διςκίο μελοξικάμθσ των 2,5mg (1 τεμάχιο)

5.6

Διςκία καρπροφαίνθσ των 50mg - ςυςκευαςία: 1 x 20 tabls

5.7

Ενζςιμο διάλυμα ωκυτοκίνθσ 10 i.u./ml - περιζκτθσ των 10ml

5.8

Διςκία μετεργολίνθσ των 2mg - ςυςκευαςία 1 x 8 tabls

5.9

Ρόςιμο διάλυμα καβεργολίνθσ 50μg/ml - φιαλίδιο των 15ml

5.10

Ενζςιμο εναιϊρθμα lente ινςουλίνθσ 40IU/ml - φιαλίδιο των 2,5ml

6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ CPV 33690000-3

6.1

Ενζςιμο διάλυμα μαροπιτάντθσ 1% - περιζκτθσ των 20ml

6.2

Ενζςιμο διάλυμα απομορφίνθσ 10mg/2ml (amp.) - ςυςκευαςία 1 x 6 amps

6.3

Ρόςιμο διάλυμα δομπεριδόνθσ 5mg/ml - περιζκτθσ των 60ml

6.4

Ενζςιμο διάλυμα υοςκίνθσ (ςκοπολαμίνθσ) 4mg/ml - περιζκτθσ των 100ml

6.5

Ενεςιμο διάλυμα υδροχλωρικισ βρωμεξίνθσ 3mg/ml - περιζκτθσ των 100ml

6.6

Ενζςιμο διάλυμα βορογλυκονικοφ αςβεςτίου - περιζκτθσ των 250ml

6.7

Ωτικό κακαριςτικό διάλυμα με ςαλικυλικό οξφ - περιζκτθσ των 125ml

6.8
6.9

Ωτικζσ

ςταγόνεσ

μαρμποφλοξαςίνθσ+κλοτριμαηόλθσ+δεξαμεκαηόνθσ

-

περμεκρίνθσ+νυςτατίνθσ+τριαμςινολόνθσ+νεομυκίνθσ

-

περιζκτθσ των 10ml
Ωτικι

αλοιφι
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ςωλθνάριο των 10g
6.10

Ωτικζσ

ςταγόνεσ

υδροκορτιηόνθσ+μικοναηόλθσ+γενταμυκίνθσ

-

δοχείο

πολλαπλϊν δόςεων των 10ml

6.11

Κερατινολυτικό ςαμπουάν - φιαλίδιο των 200ml

6.12

Δερματολογικό ςαμπουάν χλωρεξιδίνθσ+μικοναηόλθσ - περιζκτθσ των 250ml

6.13

Σαμπουάν ςκφλου - περιζκτθσ των 5L (επαγγελματικι ςυςκευαςία)

6.14

Αντιδιαρροϊκι πάςτα μοντμοριλλονίτθ+θλεκτρολυτϊν+ςακχάρων - περιζκτθσ
των 24ml
Αντιδιαρροϊκι ςκόνθ ςε φάκελο των 4g με α-βουτυρογενικι γλουκάνθ (2500

6.15

mg)

+

β-γλουκάνθ

&

μανανο-ολιγοςακχαρίτεσ

(MOS)

(300mg)

+

βλεννοπολυςακχαρίτεσ (MPS) (120mg) - ςυςκευαςία 30 φακζλων
6.16
7

Διςκία με εκχφλιςμα μυδιϊν με πράςινο χείλοσ (αρκοπροςτατευτικό
διατροφικό ςυμπλιρωμα) - ςυςκευαςία: 1 x 30 tabls
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ CPV 33140000-3

7.1

Diff-quick χρϊςθ 3x180ml

7.2

Ραραφινζλαιο - φιάλθ 1L

7.3

Kεδρζλαιο - φιαλίδιο 20ml

7.4

Αντικειμενοφόροι ατρόχιςτεσ - ςυςκευαςία: 1 x 50 τεμάχια

7.5

Καλυπτρίδεσ 22x22mm - ςυςκευαςία: 1 x 100 τεμάχια

7.6

Χρωματογραφικζσ ταινίεσ γενικισ εξζταςθσ οφρου Dipstick Urine Tests ςυςκευαςία: 1 x 100 τεμάχια

7.7

Ουροκακετιρασ ςκφλου 1,3x500mm

7.8

Ουροκακετιρασ ςκφλου 2,6x500mm

7.9

Ουροκακετιρασ τφπου Folley

7.10

Στομαχικόσ κακετιρασ 8,7mmx780mm

7.11

ινοοιςοφαγικόσ κακετιρασ ςίτιςθσ 8fr*40mm

7.12

Υγρό ςτερζωςθσ ακτινογραφιϊν 25L

7.13

Υγρό εμφάνιςθσ ακτινογραφιϊν 25L

7.14

Ακτινογραφικό φιλμ 30x40cm - ςυςκευαςία: 1 x 100 τεμάχια

7.17

Λμάντασ αιμολθψίασ

7.18

Ριπζτα παςτζρ πλαςτικι των 3ml
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7.19

Φιαλίδιo κωνικό με πϊμα του 1,5ml (φιαλίδιο Eppendorf)

7.20

Φιαλίδιο αιμολθψίασ με EDTA

7.21

Φιαλίδιο αιμολθψίασ χωρίσ αντιπθκτικό των 5ml

7.22

Φιαλίδιο οφρων κωνικό των 10ml

7.23

Φιαλίδια αιματολογικισ ανάλυςθσ QBC IDEXX - ςυςκευαςία 1 x 10 τεμαχίων

7.24

Σφριγγα 20ml/21G 1½’’

7.25

Σφριγγα 10ml/21G 1½’’

7.26

Σφριγγα 5ml/21G 1½’’

7.27

Σφριγγα 2,5ml/23G 1’’

7.28

Σφριγγα 1ml/26G ½’’ (τφπου ινςουλίνθσ)

7.29

Σφριγγα ςίτιςθσ 60ml

7.30

7.31

7.32

Υποδερμικζσ βελόνεσ αποςτειρωμζνεσ 18G 1½’’ - ςυςκευαςία 1 x 100
τεμάχια
Υποδερμικζσ βελόνεσ αποςτειρωμζνεσ 19G 1½’’ - ςυςκευαςία 1 x 100
τεμάχια
Υποδερμικζσ βελόνεσ αποςτειρωμζνεσ 21G 1½’’ - ςυςκευαςία 1 x 100
τεμάχια

7.33

Ρεταλοφδεσ αιμολθψίασ 21G

7.34

Ρϊμα φλεβοκακετιρα με ελαςτικό άκρο

7.35

Φλεβοκακετιρασ 20G χωρίσ πτερφγια

7.36

Φλεβοκακετιρασ 22G χωρίσ πτερφγια

7.37

Φλεβοκακετιρασ 24G χωρίσ πτερφγια

7.38

Συςκευι χοριγθςθσ οροφ με διακλάδωςθ τφπου Υ

7.39

Επζκταςθ ςυςκευισ χοριγθςθσ οροφ ΛΛ 25cm

7.40

Επζκταςθ ςυςκευισ χοριγθςθσ οροφ με three way

7.41

Επζκταςθ ςυςκευισ χοριγθςθσ οροφ t-connector extension set

7.42

Συςκευι μετάγγιςθσ αίματοσ με δίχτυ

7.43

Σάκοσ (αςκόσ) μετάγγιςθσ αίματοσ 500ml

7.44

Αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ των 500ml

7.45

Ρυκνό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ των 500ml

7.46

Δερματικό υγρό ςαποφνι (scrub) χλωρεξιδίνθσ 4% (w/v) χειρουργικισ
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αςθψίασ-αντιςθψίασ - φιάλθ του 1L
7.47

Δερματικό υγρό ςαποφνι (scrub) ιωδιοφχου ποβιδόνθσ 7,5% χειρουργικισ
αςθψίασ-αντιςθψίασ - φιάλθ του 1L

7.50

Βαμβάκι - ςυςκευαςία 500g

7.51

Oξυηενζ - ςυςκευαςία 1L

7.52

Γάηεσ απλζσ 10 x 20cm - ςυςκευαςία 100 τεμαχίων

7.53

Γάηεσ απλζσ 10 x 10cm - ςυςκευαςία 100 τεμαχίων

7.54

Επίδεςμοσ γάηασ 15cm x 10m

7.55

Ορκοπεδικόσ επίδεςμοσ ζςω γφψου 15cm x 3m

7.56

Επίδεςμοσ πολ/νοσ (ρθτίνθσ) αντί γφψου 12,7cm x 3,6m

7.57

Επίδεςμοσ πολ/νοσ (ρθτίνθσ) αντί γφψου 10cm x 3,6m

7.58

Επίδεςμοσ ελαςτικόσ αυτοςυγκράτθςθσ 10cm x 4,5m

7.59

Pen-rose 10x300mm

7.60

Χειρουργικζσ λεπίδεσ Νο 10 - ςυςκευαςία: 1 x 100 τεμάχια

7.61

Βελόνα ραφισ κόπτουςα 25mm, spring eye

7.62

Βελόνα ραφισ κόπτουςα 30mm, spring eye

7.63

Γάντια χειρουργικά latex No 6,5 (ηεφγοσ)

7.64

Γάντια χειρουργικά latex No 7 (ηεφγοσ)

7.65

Γάντια χειρουργικά latex No 7,5 (ηεφγοσ)

7.66

Χειρουργικά πεδία 75 x 90cm (χωρίσ οπι)

7.67

Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου Ελιςάβετ Νο 15

7.68

Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου Ελιςάβετ Νο 20

7.69

Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου Ελιςάβετ Νο 25

7.70

Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου Ελιςάβετ Νο 30

7.71

Κολλάρο αντιλείξεωσ τφπου ςωςιβίου μεγζκουσ Large

7.72

Λμάτιο αντιλείξεωσ αδιάβροχο μεγζκουσ Extra Large 1x3

7.73

Μπότα ςκφλου μεγζκουσ Small

7.74

Μπότα ςκφλου μεγζκουσ Medium

7.75

Μπότα ςκφλου μεγζκουσ Large

7.76

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 2

7.77

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 3
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7.78

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 5

7.79

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 7

7.80

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 8

7.81

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 9

7.82

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 10

7.83

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 35% (Perhydrol) του 1L

7.84

Αικυλικόσ αικζρασ - φιάλθ των 500ml

7.85

Νάρκθκασ διαφανισ οπίςκιου άκρου μεγζκουσ Small

7.86

Νάρκθκασ διαφανισ οπίςκιου άκρου μεγζκουσ Medium

7.87

Νάρκθκασ διαφανισ οπίςκιου άκρου μεγζκουσ Large

7.88

Νάρκθκασ διαφανισ πρόςκιου άκρου μεγζκουσ Small

7.89

Νάρκθκασ διαφανισ πρόςκιου άκρου μεγζκουσ Medium

7.90

Νάρκθκασ διαφανισ πρόςκιου άκρου μεγζκουσ Large

7.91

Νάρκθκασ πλαςτικόσ πράςινοσ πρόςκιου άκρου μεγζκουσ Small

7.92

Νάρκθκασ πλαςτικόσ πράςινοσ προςκίου άκρου μεγζκουσ Μedium

7.93

Νάρκθκασ πλαςτικόσ πράςινοσ πρόςκιου άκρου μεγζκουσ Large

7.94

Αντιδραςτιριο ALKP - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.95

Αντιδραςτιριο ALT/GPT- ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.96

Αντιδραςτιριο Ca - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.97

Αντιδραςτιριο BUN - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.98

Αντιδραςτιριο γ-GT - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.99

Αντιδραςτιριο GLU - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.100

Αντιδραςτιριο NH3 - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.101

Αντιδραςτιριο PHOS - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.102

Αντιδραςτιριο CREA - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.103

Αντιδραςτιριο TP - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.104

Αντιδραςτιριο ALB - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια

7.105

7.106

Διαγνωςτικό τεςτ για τον Ραρβο-ιό του ςκφλου (ανίχνευςθ αντιγόνου) ςυςκευαςία: 1 x 5 τεμάχια
Διαγνωςτικό τεςτ για τθ Ν. Carré (ανίχνευςθ αντιγόνου) - ςυςκευαςία: 1 x 5
τεμάχια
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7.107

7.108

7.109

Διαγνωςτικό τεςτ για τθν Λεπτοςπείρωςθ (ανίχνευςθ αντιςωμάτων) ςυςκευαςία: 1 x 5 τεμάχια
Διαγνωςτικό τεςτ τριπλό για Ερλιχίωςθ-Διροφιλαρίωςθ-Ν. Lyme (ανίχνευςθ
αντιςωμάτων) - ςυςκευαςία: 1 x 15 τεμάχια
Ταινίεσ μζτρθςθσ παραγωγισ δακρφων (Schirmer test) - ςυςκευαςία: 1 x 50
ταινίεσ

7.110

Αυτοκόλλθτοσ υγειονομικόσ επίδεςμοσ 10cm x 5m

7.111

Hλεκτρονικό κερμόμετρο αδιάβροχο, ςυςκευαςία 1x1 τεμάχιο

8

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΣΑ CPV 33141121-4

8.1

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 5/0

8.2

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 4/0

8.3

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 3/0 s.e. 1/2 26mm, 75cm

8.4

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 2/0 s.e. 3/8 30mm, 75cm

8.5

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 0 s.e. 3/8 30mm, 75cm

8.6

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 0 s.e. 1/2 36mm, 70cm

8.7

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 1 s.e. 3/8 30mm, 75cm

8.8

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 0, 150cm, για απολίνωςθ

8.9

Χειρουργικό ράμμα βραδείασ απορρόφθςθσ 2/0

8.10

Χειρουργικό ράμμα πολφκλωνο μζςθσ απορρόφθςθσ 0

8.11

Χειρουργικό ράμμα μθ απορροφιςιμο (naylon) 3/0

8.12

Χειρουργικό ράμμα μθ απορροφιςιμο (naylon) 2/0 s.e. 1/2 36mm, 75cm

8.13

Χειρουργικό ράμμα μθ απορροφιςιμο (naylon) 0 s.e. 1/2 36mm, 75cm

9

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΚΡΤΣΑΛΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΔΙΑΛΤΜΑΣΑ CPV 336515003

9.1

Ορόσ W.F.I ςε αμποφλεσ των 10ml - ςυςκευαςία 1 x 50 amps

9.2

Ορόσ Dextrose 35% ςε αμποφλεσ των 10ml - ςυςκευαςία 1 x 50 amps

9.3

Ορόσ Dextrose 5% των 500ml

9.4

Ορόσ N.S. 0,9% των 250ml

9.5

Ορόσ N.S. 0,9% των 500ml

9.6

Ορόσ N.S. 0,9% του 1L

9.7

Ορόσ N.S. 7,5% των 250ml
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9.8

Ορόσ Lactated Ringer’s των 500ml

9.9

Ορόσ Lactated Ringer’s του 1L

9.10

Ενζςιμο διάλυμα μαννιτόλθσ 20% (w/v) των 500ml

9.11

Υποκατάςτατο πλάςματοσ ενδοφλζβιασ ζγχυςθσ - Gelofusine inj. sol. 500ml

9.12

Διάλυμα παρεντερικισ διατροφισ - Aminoplasmal 10%, 500ml

10

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΝΑΛΩΙΜΑ CPV 33140000-3

10.1

Άκρο τρυπανιοφ 2,0mm, 127mm

10.2

Άκρο τρυπανιοφ μακράσ χριςθσ 2,7mm, 85mm

10.3

Ορκοπεδικό ςφρμα 20/g διαμ. 1,0mm

10.4

Ιλοσ τροκάρ 1,6mm

10.5

Ιλοσ τροκάρ 2,4mm

10.6

Ιλοσ τροκάρ 3,2mm

10.7

Ιλοσ τροκάρ 3,6mm

10.8

Ιλοσ τροκάρ 4mm

10.9

Ιλοσ τροκάρ 4,8mm

10.10

Ιλοσ τροκάρ 6,35mm

10.11

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 14mm εξάγωνθ

10.12

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 20mm εξάγωνθ

10.13

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 22mm εξάγωνθ

10.14

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 24mm εξάγωνθ

10.15

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 26mm εξάγωνθ

10.16

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 28mm εξάγωνθ

10.17

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 20mm εξάγωνθ

10.18

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 22mm εξάγωνθ

10.19

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 24mm εξάγωνθ

10.20

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 26mm εξάγωνθ

10.21

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 28mm εξάγωνθ

10.22

Ρλάκα 2,7 (ςτρογ. τρφπα) 7 τρ., 79mm biol.

10.23

Ρλάκα 2,7 (ςτρογ. τρφπα) 8 τρ., 75mm biol.

10.24

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 8 τρ., 130mm biol.

10.25

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 5 τρ., 64mm
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10.26

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 6 τρ., 76mm

10.27

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 7 τρ., 88mm

10.28

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 7 τρ., 142mm broad

10.29

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 8 τρ., 100mm

«Πξνκήζεηα Αλζξώπηλνπ Τγεηνλνκηθνύ θαη Φαξκαθεπηηθνύ Τιηθνύ 2018»

ΠΙΝΑΚΑ II
A/A

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

11

ΑΝΣΙΒΑΚΣΗΡΙΑΚΑ-ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΚΑ CPV33631100-3

11.1

Αδηζξνκπθίλε: ελαηώξεκα ησλ 200mg/5ml, θηαιίδην ησλ 22,5ml

11.2

Αδηζξνκπθίλε: ηακπιέηεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x6 tabls

11.3

Ακηθαζίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 500mg/2ml, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.4

Ακνμηθπιιίλε: ελαηώξεκα ησλ 500mg/5ml, θηαιίδην ησλ 100ml

11.5

Ακνμηθπιιίλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g/vial, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.6

Ακνμηθπιιίλε: ηακπιέηεο ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x18 tabls

11.7

Ακνμηθπιιίλε+θιαβνπιαληθό νμύ: ελαηώξεκα ησλ 250+62,5mg/5ml, θηαιίδην ησλ 60ml

11.8

Ακνμηθπιιίλε+θιαβνπιαληθό νμύ: ηακπιέηεο ησλ 500+125mg , ζπζθεπαζία 1x16 tabls

11.9

Ακπηθηιιίλε+ζνπικπαθηάκε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1,5g/vial, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.10

Γνμπθπθιίλε: ηακπιέηεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x8 disp. tabls

11.11

Ιηξαθνλαδόιε: θάςνπιεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x6 tabls

11.12

Κεθαδνιίλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.13

Κεθαθιόξε: ελαηώξεκα ησλ 375mg/5ml, θηαιίδην ησλ 60ml

11.14

Κεθαθιόξε: θάςνπιεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x12 caps

11.15

Κεθνπξνμίκε: ελέζηκν ζθεύαζκα ησλ 750mg/vial, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.16

Κεθνπξνμίκε: ηακπιέηεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x12 tabls

11.17

Κιηλδακπθίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 600mg/4ml, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.18

Κιηλδακπθίλε: θάςνπιεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x10 caps

11.19

Μεξνπελέκε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.20

Μεηξνληδαδόιε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 500mg/500ml, ζπζθεπαζία 1x1 vial

11.21

Μεηξνληδαδόιε: θάςνπιεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x30caps

11.22

Μεηξνληδαδόιε: ζηξόπη ησλ 200mg/5ml, θηαιίδην ησλ 120ml
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11.23

Ρηθακπηθίλε: θάςνπιεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x100caps

11.24

ηπξνθινμαζίλε: ηακπιέηεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x10 tabls

11.25

νπιθακεζνμαδόιε+ηξηκεζνπξίκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 400+80mg/5ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5
amps

11.26

νπιθακεζνμαδόιε+ηξηκεζνπξίκε: ζηξόπη ησλ 400+80mg/5ml, θηαιίδην ησλ 100ml

11.27

νπιθακεζνμαδόιε+ηξηκεζνπξίκε: ηακπιέηεο ησλ 800+160mg, ζπζθεπαζία 1x10 tabls
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ΑΝΑΙΘΗΣΙΚΑ-ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ ΣΟΤ Κ.Ν.. CPV 33661100-2

12.1

Γηαδεπάκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 10mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x6 amps

12.2

Θεηνπεληάιε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x1 vial

12.3

Ληδνθαΐλε: εθλέθσκα 10% (w/v), θηαιίδην ησλ 50ml

12.4

Ληδνθαΐλε: ελέζηκν δηάιπκα 2%, θηαιίδην ησλ 50ml

12.5

Μηδαδνιάκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 15mg/3ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps

12.6

Πξνπνθόιε: ελέζηκν δηάιπκα 1%, ζπζθεπαζία 1x5 vials (20ml/vial)

12.7

Φαηλνβαξβηηάιε: ηακπιέηεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

13

ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ CPV33614000-7

13.1

Γεμακεζαδόλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 8mg/2ml (amp), ζπζθεπαζία 1x1 amp.

13.2

Μεζπινπξεδληδνιόλε: ελέζηκν ελαηώξεκα ησλ 80mg/2ml (syr.), ζπζθεπαζία 1x1 syr.

13.3

Μεζπινπξεδληδνιόλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x1 vial

13.4

Μεζπινπξεδληδνιόλε: ηακπιέηεο ησλ 16mg, ζπζθεπαζία 1x14 tabls

13.5

Μεινμηθάκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 15mg/1,5ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps (1,5ml/amp)

13.6

Μεινμηθάκε: ηακπιέηεο ησλ 7,5mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

13.7

Μεθαηλακηθό νμύ: ηακπιέηεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x15 tabls

13.8

Παξαθεηακόιε: αλαβξάδνληα δηζθία ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x8 tabls

13.9

Παξαθεηακόιε: ηακπιέηεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

13.10

Πξεδληδνιόλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 25mg/ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x3 amps (1ml/amp)

13.11

Πξεδληδνιόλε: ηακπιέηεο ησλ 5mg - ζπζθεπαζία 1x30 tabls

13.12

Τδξνθνξηηδόλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x1 vial (2ml)

13.13

Τδξνθνξηηδόλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x1 vial (4ml)
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΔΠΣΙΚΟΤ CPV 33610000-9

14.1

Άλζξαθαο ελεξγόο+δηκεζηθόλε: θάςνπιεο ησλ 140+45mg, ζπζθεπαζία 1x48caps

14.2

Γνκπεξηδόλε: ηακπιέηεο ησλ 10mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

14.3

Λαθηνπιόδε: ζηξόπη ησλ 3,335g/5ml, θηαιίδην ησλ 300ml

14.4

Μεηνθινπξακίδε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 10mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x6 amps

14.5

Μεηνθινπξακίδε: ζηξόπη ηνπ 1mg/ml, θηαιίδην ησλ 200ml

14.6

Μεηνθινπξακίδε: ηακπιέηεο ησλ 10mg, 1x30 tabls
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14.7

Οκεπξαδόιε: θάςνπιεο ησλ 20mg, ζπζθεπαζία 1x14 caps

14.8

Οπξζνδενμπρνιηθό νμύ: θάςνπιεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x30 caps

14.9

Παγθξεαηίλε: θάςνπιεο ησλ 150mg, ζπζθεπαζία 1x50 caps

14.10

Παξαθίλε πγξή: πόζηκν δηάιπκα 100%, θηαιίδην ησλ 200ml

14.11

Πξνβηνηηθά εληέξνπ (Saccharomyces boulardii): θάςνπιεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x10 caps

14.12

Ραληηηδίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 50mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps

14.13

Ραληηηδίλε: ζηξόπη ησλ 75mg/5ml, θηαιίδην ησλ 300ml

14.14

Ραληηηδίλε: ηακπιέηεο ησλ 150mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

14.15

ηκεηηδίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 200mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x10 amps

14.16

ηκεηηδίλε: ηακπιέηεο ησλ 200mg, ζπζθεπαζία 1x50 tabls

14.17

νπθξαιθάηε: ελαηώξεκα ησλ 1000mg/5ml, θηαιίδην ησλ 150ml

14.18

νπθξαιθάηε: θάθεινη ησλ 1000mg (sachet), 1x20 sachets

14.19

Φακνηηδίλε: ηακπιέηεο ησλ 20mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

15

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ CPV 33670000-7

15.1

Aκηλνθπιιίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 250mg/10ml (amp), ζπζθεπαζία 1x10 amps

15.2

Αδξελαιίλε (επηλεθξίλε): ελέζηκν δηάιπκα ηνπ 1mg/ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x50 amps

15.3

Αθεηπινθπζηεΐλε: θάθεινη ησλ 200mg (sachet), ζπζθεπαζία 1x20 sachets

15.4

Αηξνπίλε: ελέζηκν δηάιπκα ηνπ 1mg/ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x50 amps

15.5

Βξωκεμίλε: ηακπιέηεο ησλ 8mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

15.6

Δλαιαπξίιε: ηακπιέηεο ησλ 5mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

15.7

πεηξνλνιαθηόλε: ηακπιέηεο ησλ 25mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

15.8

Φνπξνζεκίδε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 20mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps

15.9

Φνπξνζεκίδε: ηακπιέηεο ησλ 40mg, ζπζθεπαζία 1x12 tabls
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΚΑΙ ΩΣΙΚΑ CPV
33662000-8 , 33631000-2

16.1

Αθεηνλίδην
ηεο
θινπνζηλνιόλεο+λενκπθίλε+πνιπκημίλε
0,25mg/ml+5mg/ml+10.000 i.u./ml, θηαιίδην ησλ 5ml

16.2

Αλδηδαθαηθόιε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,1% (w/v), θηαιίδην ησλ 5ml

16.3

Βεηακεζαδόλε+γεληακπθίλε: δεξκαηηθή θξέκα (0,1+0,1)% (w/w), ζσιελάξην ησλ 30g

16.4

Γεμακεζαδόλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,1%, θηαιίδην ησλ 5ml

16.5

Γηθινθαηλάθε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,1% (w/v), θηαιίδην ησλ 5ml

16.6

Eθρύιηζκα Alkanna tinctoria+Calendula officinalis: δεξκαηηθή αλαπιαζηηθή αινηθή, ζπζθεπαζία
50ml

16.7

Δθρύιηζκα Centella asiatica: δεξκαηηθή αλαπιαζηηθή ζθόλε 2%, ζπζθεπαζία ησλ 10g

16.8

Ιωδηνύρνο πνβηδόλε: δεξκαηηθή αινηθή 10%, βάδν ησλ 210g

16.9

Ιωδηνύρνο πνβηδόλε: δηάιπκα εμσηεξηθήο ρξήζεο 10%, θηαιίδην ησλ 240ml
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Β:

σηηθό

δηάιπκα

16.10

Μνππηξνζίλε: δεξκαηηθή αινηθή 2% (w/w), ζσιελάξην ησλ 15g

16.11

Οθινμαζίλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,3%, θηαιίδην ησλ 5ml

16.12

νπιθαδηαδίλε αξγπξνύρνο: δεξκαηηθή θξέκα 1% (w/w), βάδν ησλ 500g

16.13

Σεηξαθαΐλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,5%, θηαιίδην ησλ 10ml

16.14

Σνκπξακπθίλε: νθζαικηθή αινηθή 0,3%, ζσιελάξην ησλ 3,5g

16.15

Σνκπξακπθίλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,3%, θηαιίδην ησλ 5ml

16.16

Σνκπξακπθίλε+δεμακεζαδόλε: νθζαικηθή αινηθή 0,3%+0,1%, ζσιελάξην ησλ 3,5g

16.17

Σνκπξακπθίλε+δεμακεζαδόλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,3%+0,1%, θηαιίδην ησλ 5ml

16.18

Φνπζηδηθό νμύ: δεξκαηηθή θξέκα 2% (w/w), ζσιελάξην ησλ 15g

16.19

Φνπζηδηθό νμύ+βεηακεζαδόλε: δεξκαηηθή θξέκα 2%+0,1% (w/w), ζσιελάξην ησλ 30g

16.20

Φπζηθά δάθξπα: νθζαικηθό δηάιπκα ελπδάησζεο 0,6ml/vial (κνλνδόζεηο), ζπζθεπαζία 1x30 vials

16.21

Υιωξακθαηληθόιε: νθζαικηθή αινηθή 1%, ζσιελάξην ησλ 5g

17

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΣΑΜΙΝΔ CPV 33680000-0

17.1

Βηηακίλεο Β1+Β6+Β12: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 100+100+1mg/3ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x3 amps

17.2

Βηηακίλεο Β1+Β6+Β12: ηακπιέηεο ησλ 100+200+0,2mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

17.3

Βηηακίλε Δ: θάςνπιεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x20 caps

17.4

Βηηακίλε Κ (θπηνκεηαδηόλε): ελέζηκν/πόζηκν δηάιπκα ησλ 10mg/ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps

17.5

Κάιην γιπθνληθό: ζηξόπη ησλ 1,56mg/5ml, θηαιίδην ησλ 200ml

17.6

ίδεξνο δεμηξαληθόο/γιπθνληθόο: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 332(100Fe3+)mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία
1x5 amps

17.7

ίδεξνο δεμηξαληθόο/γιπθνληθόο: ζηξόπη ησλ 50mg/5ml, θηαιίδην ησλ 125ml

17.8

ίδεξνο ζεηϊθόο: ηακπιέηεο ησλ 256,3(80)mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

17.9

ηιηκαξίλε (εθρύιηζκα θαξπώλ γαϊδνπξάγθαζνπ): θάςνπιεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x50 caps

17.10

νιωκνύ έιαην (Ω3 ιηπαξά νμέα): θάςνπιεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x50 caps

17.11

Φπιιηθό νμύ: ηακπιέηεο ησλ 5mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

18

ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΑ CPV 33690000-3

18.1

Αιινπνπξηλόιε: ηακπιέηεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

18.2

Βηλθξηζηίλε: ελέζηκν δηάιπκα ηνπ 1mg/ml (vial), ζπζθεπαζία 1x1 vial

18.3

Ηπαξίλε: ελέζηκν δηάιπκα 25.000i.u./5ml (vial), ζπζθεπαζία 1x10 vials

18.4

Ιλζνπιίλε θξπζηαιιηθή (regular): ελέζηκν δηάιπκα 100mg/ml (vial), ζπζθεπαζία 1x1 vial (10ml)

18.5

Κάιην ριωξηνύρν: ελέζηκν δηάιπκα 10% (10ml/amp.), ζπζθεπαζία 1x50 amps

18.6

Λεβνζπξνμίλε (Σ4): ηακπιέηεο ησλ 200κg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

18.7

Ναλδξνιόλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 50mg/ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x1 amp.

18.8

Πεληνμπθπιιίλε: ηακπιέηεο ησλ 400mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

18.9

Σαηλίεο κέηξεζεο γιπθόδεο αίκαηνο: Contour®Next Blood Glucose Test Strips, ζπζθεπαζία 1x50
ηαηλίεο
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18.10

Σξακαδόιε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 100mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps

18.11

Σξακαδόιε: θάςνπιεο ησλ 50mg, ζπζθεπαζία 1x60 caps

18.12

Σξαλεμακηθό νμύ: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 500mg/5ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x10 amps

18.13

Σξαλεμακηθό νμύ: θάςνπιεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x50 caps

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΙΝΑΚΑ I
ΤΛΜΘ

Α/Α

ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΟΣΟ

ΜΟΝ.

ΤΛΜΘ ΡΟΣ.

ΤΘΤΑ

ΧΩΛΣ

ΧΩΛΣ ΦΡΑ

ΦΡΑ

1

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΕΜΒΟΛΛΑ

CPV 33651690-1

Εμβόλιο ςκφλου DHPPiL (Ν. Carré, Λοιμ.
1.1

Θπατίτιδα,

Ραρβοίωςθ,

Ραραγρίπθ,

2.000

3,20 €

6.400,00 €

2.000

1,5 €

3.000,00 €

1.500

3,00 €

4.500,00 €

Λεπτοςπείρωςθ)
1.2
1.3

Εμβόλιο ςκφλου R (Λφςςα)
Εμβόλιο ςκφλου DHPPi (Ν. Carré, Λοιμ.
Θπατίτιδα, Ραρβοίωςθ, Ραραγρίπθ)

1.4

Εμβόλιο ςκφλου RL (Λφςςα, Λεπτοςπείρωςθ)

1.500

2,40 €

3.600,00 €

1.5

Εμβόλιο ςκφλου L (Λεπτοςπείρωςθ)

200

1,20 €

240,00 €

300

3,80 €

1140,00 €

100

3,50 €

350,00 €

5

11,00 €

55,00 €

90

23,00 €

2070,00 €

1.6

Εμβόλιο

Puppy

DP

(Ν.

Carré,

Ραρβοίωςθ)
Εμβόλιο

1.7

ςκφλου

ςκφλου

κατά

τθσ

Λοιμ.

Τραχειοβρογχίτιδασ (Bordetella bronchiseptica
+ Ραραγρίπθ)

2
2.1

2.2

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΑΝΑΛΣΚΘΤΛΚΑCPV 33661100-2
Ενζςιμο διάλυμα ακεπρομαηίνθσ 10mg/ml περιζκτθσ των 50ml
Ενζςιμο διάλυμα πεντοβαρβιτάλθσ+βενηυλικισ
ακλοόλθσ για ευκαναςία - περιζκτθσ των
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100ml
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
3
3.1

3.2

3.3

Ενζςιμο

διάλυμα

κεταμίνθσ

100mg/ml

περιζκτθσ των 10ml
Ενζςιμο διάλυμα ξυλαηίνθσ 2% - περιζκτθσ των
50ml
Ενζςιμο διάλυμα δεξμεδετομιδίνθσ 0,5mg/ml περιζκτθσ των 10ml
Ενζςιμο διάλυμα ατιπαμεηόλθσ 5mg/ml περιζκτθσ των 10ml
Ενζςιμο

διάλυμα

ηολαηεπάμθσ

(250mg)-

τιλεταμίνθσ (250mg)
Ενζςιμο διάλυμα βουτορφανόλθσ 10mg/ml περιζκτθσ των 10ml
Διςκία ακεπρομαηίνθσ των 17mg - ςυςκευαςία:
1 x 20 tabls

15

8,50 €

127,50 €

180

33,00 €

5.940,00 €

5

51,00 €

255,00 €

7

35,00 €

245,00 €

2

23,00 €

46,00 €

4

57,00 €

228,00 €

4

8,00 €

32,00 €

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΑΝΤΛΒΛΟΤΛΚΑ-ΧΘΜΕΛΟΚΕΑΡΕΥΤΛΚΑ CPV 33631400-6
Ενζςιμο διάλυμα αμοξυκιλλίνθσ L.A. 150mg/ml
- περιζκτθσ των 100ml
Ενζςιμο διάλυμα αμπικιλλίνθσ L.A. 10% περιζκτθσ των 80ml
Ενζςιμο

διάλυμα

οξυτετρακυκλίνθσ

L.A.

100mg/ml - περιζκτθσ των 100ml
Ενζςιμο

3.4

-

95

10,00 €

950,00 €

20

13,50 €

270,00 €

3

7,00 €

21,00 €

10

11,00 €

110,00 €

13

17,50 €

227,50 €

διάλυμα

αμοξυκιλλίνθσ+κλαβουλανικοφ οξζοσ RTU περιζκτθσ των 50ml
Ενζςιμο

διάλυμα

βενηακινικισ

βενηυλοπενικιλλίνθσ
3.5

(100mg/ml)+προκαϊνοφχου
βενηυλοπενικιλλίνθσ
διυδροςτρεπτομυκίνθσ

(100mg/ml)+κειϊκισ
(200mg/ml)

περιζκτθσ των 100ml

57

L.A.

-

Ενζςιμο
3.6

διάλυμα

προκαϊνοφχου

βενηυλοπενικιλλίνθσ+διυδροςτρεπτομυκίνθσ -

5

7,00 €

35,00 €

45

38,00 €

1.710,00 €

40

17,00 €

680,00 €

2

19,00 €

38,00 €

2

102,00 €

204,00 €

2

11,00 €

22,00 €

800

3,50 €

2.800,00 €

480

0,35 €

168,00 €

150

1,90 €

285,00 €

25

5,00 €

125,00 €

10

6,0 €

60,00 €

22

64,00 €

1.408,00 €

30

118,00 €

3.540,00 €

124

170,00 €

περιζκτθσ των 100ml
3.7

3.8

Ενζςιμο

διάλυμα

ενροφλοξαςίνθσ

-

περιζκτθσ των 100ml
Ενζςιμο διάλυμα μαρμποφλοξαςίνθσ 2% περιζκτθσ των 100ml
Ενζςιμο

3.9

5%

διάλυμα

λινκομυκίνθσ+ςπεκτινομυκίνθσ - περιζκτθσ των
100ml

3.10

3.11

3.12

3.13
3.14
3.15

Ενζςιμο διάλυμα τουλακρομυκίνθσ 100mg/ml περιζκτθσ των 50ml
Ενζςιμο διάλυμα γενταμυκίνθσ 5% - περιζκτθσ
των 100ml
Διςκία δοξυκυκλίνθσ των 100mg - ςυςκευαςία:
1 x 10 tabls
Διςκίο ι κάψουλα κλινδαμυκίνθσ των 150mg (1
τεμάχιο)
Διςκίο ενροφλοξαςίνθσ των 150mg (1 τεμάχιο)
Αντιβιοτικό αερόλυμα οξυτετρακυκλίνθσ
περιζκτθσ 150g
Αντιβιοτικόσ

3.16

-

επίδεςμοσ

(10x10cm)

εμποτιςμζνοσ με φουςιδικό οξφ - ςυςκευαςία:
1 x 10 τεμάχια

3.17

3.18

3.19
4

Ρόςιμο διάλυμα μιλτεφοςίνθσ 2% - περιζκτθσ
των 30ml
Ρόςιμο διάλυμα μιλτεφοςίνθσ 2% - περιζκτθσ
των 60ml
Ρόςιμο διάλυμα μιλτεφοςίνθσ 2% - περιζκτθσ
των 90ml

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΕΝΔΟΡΑΑΣΛΤΟΚΤΟΝΑ-ΕΞΩΡΑΑΣΛΤΟΚΤΟΝΑ CPV33691000-0
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21.080,00
€

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Ενζςιμο διάλυμα ιβερμεκτίνθσ 1% - περιζκτθσ
των 50ml
Ενζςιμο διάλυμα διπροπιονικισ ιμιδοκάρβθσ
120mg/ml - περιζκτθσ των 10ml
Διςκίο

πραηικουαντζλθσ-πυραντζλθσ-

φαιβαντζλθσ (1 διςκίο/10Kg Σ.Β.)
Διςκίο

μιλμπεμυκίνθσ-πραηικουαντζλθσ

(1

διςκίο/5-25Kg Σ.Β.)
Ράςτα πυραντζλθσ για κουτάβια (7,5mg/g) ςωλθνάριο των 24g

12

13,00 €

156,00 €

2

30,00 €

60,00 €

7.000

1,00 €

7.000,00 €

500

2,50 €

1.250,00 €

10

5,00 €

50,00 €

15

29,00 €

435,00 €

500

3,00 €

1.500,00 €

200

18,00 €

3600,00 €

4

25,50 €

102,00 €

5

12,50 €

62,50 €

3

20,00 €

60,00 €

15

5,50 €

82,50 €

5

5,00 €

25,00 €

2

11,00 €

22,00 €

Μαςϊμενα διςκία αφοξολανζρθσ (75mg)4.6

όξιμθσ μιλμπεμυκίνθσ (15mg) για ςκφλουσ Σ.Β.
>15-30Κg - ςυςκευαςία 1x3 διςκία

4.7
4.8
4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14
5
5.1

Αμποφλα spot-on φιπρονίλθσ 268mg για
ςκφλουσ Σ.Β. >20-40Κg
Αερόλυμα φιπρονίλθσ - περιζκτθσ των 500ml
Εξωπαραςιτοκτόνο

διάλυμα

φοξίμθσ

(50g/100ml) - περιζκτθσ των 250ml
Εξωπαραςιτοκτόνο

διάλυμα

αμιτράηθσ

(125mg/ml)- περιζκτθσ των 250ml
Εξωπαραςιτοκτόνο διάλυμα κυπερμεκρίνθσ 2%
(w/v) - περιζκτθσ των 500ml
Εντομοαπωκθτικό αερόλυμα ςιτρονζλλασ περιζκτθσ των 500ml
Eντομοκτόνα

βρζξιμθ

ςκόνθ

(WP)

δελταμεκρίνθσ 2,5% (w/w) - φάκελοσ των 50g
Κειάςβεςτοσ (κειαςβζςτιο), υγρό γεωπονικό
ςκεφαςμα - περιζκτθσ 1L

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΑΝΤΛΦΛΕΓΜΟΝΩΔΘ ΚΑΛ ΟΜΟΝΟΥΧΑ CPV 33642000-2
Ενζςιμο διάλυμα δεξαμεκαηόνθσ 2mg/ml περιζκτθσ των 50ml
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25

6,00 €

150,00 €

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

Ενζςιμο

διάλυμα

δεξαμεκαηόνθσ

μζςθσ

δράςθσ - περιζκτθσ των 50ml
Ενζςιμο διάλυμα οξικισ μεκυλοπρεδνιηολόνθσ
40mg/ml - περιζκτθσ των 5ml
Ενζςιμο διάλυμα μελοξικάμθσ 20mg/ml περιζκτθσ των 50ml
Διςκίο μελοξικάμθσ των 2,5mg (1 τεμάχιο)
Διςκία καρπροφαίνθσ των 50mg - ςυςκευαςία:
1 x 20 tabls
Ενζςιμο διάλυμα ωκυτοκίνθσ 10 i.u./ml περιζκτθσ των 10ml
Διςκία μετεργολίνθσ των 2mg - ςυςκευαςία 1 x
8 tabls
Ρόςιμο διάλυμα καβεργολίνθσ 50μg/ml φιαλίδιο των 15ml
Ενζςιμο εναιϊρθμα lente ινςουλίνθσ 40IU/ml φιαλίδιο των 2,5ml

15

10,00 €

150,00 €

15

8,00 €

120,00 €

13

37,00 €

481,00 €

100

1,20 €

120,00 €

10

12,00 €

120,00 €

2

3,00 €

6,00 €

30

7,00 €

210,00 €

2

20,00 €

40,00 €

5

5,00 €

25,00 €

3

55,00 €

165,00 €

2

25,00 €

50,00 €

20

17,50 €

350,00 €

1

24,00 €

24,00 €

3

20,00 €

60,00 €

1

8,00 €

8,00 €

15

9,00 €

135,00 €

ΔΛΑΦΟΑ ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΦΑΜΑΚΑ CPV 33690000-3
Ενζςιμο διάλυμα μαροπιτάντθσ 1% - περιζκτθσ
των 20ml
Ενζςιμο διάλυμα απομορφίνθσ 10mg/2ml
(amp.) - ςυςκευαςία 1 x 6 amps
Ρόςιμο διάλυμα δομπεριδόνθσ 5mg/ml περιζκτθσ των 60ml
Ενζςιμο διάλυμα υοςκίνθσ (ςκοπολαμίνθσ)
4mg/ml - περιζκτθσ των 100ml
Ενεςιμο διάλυμα υδροχλωρικισ βρωμεξίνθσ
3mg/ml - περιζκτθσ των 100ml
Ενζςιμο διάλυμα βορογλυκονικοφ αςβεςτίου περιζκτθσ των 250ml
Ωτικό κακαριςτικό διάλυμα με ςαλικυλικό οξφ
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- περιζκτθσ των 125ml
Ωτικζσ ςταγόνεσ
6.8

μαρμποφλοξαςίνθσ+κλοτριμαηόλθσ+δεξαμεκαη

7

10,00 €

70,00 €

2

6,50 €

13,00 €

5

11,00 €

55,00 €

5

11,00 €

55,00 €

2

18,00 €

36,00 €

2

31,00 €

62,00 €

4

7,00 €

28,00 €

6

16,00 €

96,00 €

6

16,00 €

96,00 €

όνθσ - περιζκτθσ των 10ml
Ωτικι αλοιφι
6.9

περμεκρίνθσ+νυςτατίνθσ+τριαμςινολόνθσ+νεο
μυκίνθσ - ςωλθνάριο των 10g
Ωτικζσ ςταγόνεσ

6.10

υδροκορτιηόνθσ+μικοναηόλθσ+γενταμυκίνθσ δοχείο πολλαπλϊν δόςεων των 10ml

6.11

Κερατινολυτικό ςαμπουάν - φιαλίδιο των
200ml
Δερματολογικό ςαμπουάν

6.12

χλωρεξιδίνθσ+μικοναηόλθσ - περιζκτθσ των
250ml

6.13

Σαμπουάν

ςκφλου

-

περιζκτθσ

των

(επαγγελματικι ςυςκευαςία)
Αντιδιαρροϊκι

6.14

5L

πάςτα

μοντμοριλλονίτθ+θλεκτρολυτϊν+ςακχάρων

-

περιζκτθσ των 24ml
Αντιδιαρροϊκι ςκόνθ ςε φάκελο των 4g με αβουτυρογενικι γλουκάνθ (2500 mg) + β6.15

γλουκάνθ & μανανο-ολιγοςακχαρίτεσ (MOS)
(300mg)

+

βλεννοπολυςακχαρίτεσ

(MPS)

(120mg) - ςυςκευαςία 30 φακζλων
Διςκία με εκχφλιςμα μυδιϊν με πράςινο χείλοσ
6.16

(αρκοπροςτατευτικό

διατροφικό

ςυμπλιρωμα) - ςυςκευαςία: 1 x 30 tabls
7

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ CPV 33140000-3

7.1

Diff-quick χρϊςθ 3x180ml

1

91,60 €

91,60 €

7.2

Ραραφινζλαιο - φιάλθ 1L

2

4,00 €

8,00 €
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7.3
7.4

7.5

Kεδρζλαιο - φιαλίδιο 20ml
Αντικειμενοφόροι ατρόχιςτεσ - ςυςκευαςία: 1
x 50 τεμάχια
Καλυπτρίδεσ 22x22mm - ςυςκευαςία: 1 x 100
τεμάχια

1

4,50 €

4,50 €

3

1,00 €

3,00 €

2

1,50 €

3,00 €

2

32,00 €

64,00 €

Χρωματογραφικζσ ταινίεσ γενικισ εξζταςθσ
7.6

οφρου Dipstick Urine Tests - ςυςκευαςία: 1 x
100 τεμάχια

7.7

Ουροκακετιρασ ςκφλου 1,3x500mm

10

4,0 €

40,00 €

7.8

Ουροκακετιρασ ςκφλου 2,6x500mm

15

4,50 €

67,50 €

7.9

Ουροκακετιρασ τφπου Folley

5

1,00 €

5,00 €

7.10

Στομαχικόσ κακετιρασ 8,7mmx780mm

1

4,00 €

4,00 €

7.11

ινοοιςοφαγικόσ κακετιρασ ςίτιςθσ 8fr*40mm

1

8,00 €

8,00 €

7.12

Υγρό ςτερζωςθσ ακτινογραφιϊν 25L

2

19,00 €

38,00 €

7.13

Υγρό εμφάνιςθσ ακτινογραφιϊν 25L

2

19,00 €

38,00 €

3

100,00 €

300,00 €

7.14

Ακτινογραφικό φιλμ 30x40cm - ςυςκευαςία: 1
x 100 τεμάχια

7.17

Λμάντασ αιμολθψίασ

2

6,00 €

12,00 €

7.18

Ριπζτα παςτζρ πλαςτικι των 3ml

4.000

0,03 €

120,00 €

5.000

0,03 €

150,00 €

4.500

0,12 €

540,00 €

4.500

0,12 €

540,00 €

10

2,50 €

25,00 €

30

48,00 €

1.440,00 €

7.19
7.20
7.21
7.22
7.23

Φιαλίδιo κωνικό με πϊμα του 1,5ml (φιαλίδιο
Eppendorf)
Φιαλίδιο αιμολθψίασ με EDTA
Φιαλίδιο αιμολθψίασ χωρίσ αντιπθκτικό των
5ml
Φιαλίδιο οφρων κωνικό των 10ml
Φιαλίδια αιματολογικισ ανάλυςθσ QBC IDEXX ςυςκευαςία 1 x 10 τεμαχίων

7.24

Σφριγγα 20ml/21G 1½’’

50

0,15 €

7,50 €

7.25

Σφριγγα 10ml/21G 1½’’

2000

0,10 €

200,00 €

7.26

Σφριγγα 5ml/21G 1½’’

5000

0,10 €

500,00 €

7.27

Σφριγγα 2,5ml/23G 1’’

3.000

0,10 €

300,00 €
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7.28

Σφριγγα 1ml/26G ½’’ (τφπου ινςουλίνθσ)

1.000

0,1 €

100,00 €

7.29

Σφριγγα ςίτιςθσ 60ml

10

0,70 €

7,00 €

13

2,00 €

26,00 €

13

2,00 €

26,00 €

15

2,00 €

30,00 €

7.30

7.31

7.32

Υποδερμικζσ βελόνεσ αποςτειρωμζνεσ 18G
1½’’ - ςυςκευαςία 1 x 100 τεμάχια
Υποδερμικζσ βελόνεσ αποςτειρωμζνεσ 19G
1½’’ - ςυςκευαςία 1 x 100 τεμάχια
Υποδερμικζσ βελόνεσ αποςτειρωμζνεσ 21G
1½’’ - ςυςκευαςία 1 x 100 τεμάχια

7.33

Ρεταλοφδεσ αιμολθψίασ 21G

2.000

0,10 €

200,00 €

7.34

Ρϊμα φλεβοκακετιρα με ελαςτικό άκρο

400

0,15 €

60,00 €

7.35

Φλεβοκακετιρασ 20G χωρίσ πτερφγια

1.000

0,80 €

800,00 €

7.36

Φλεβοκακετιρασ 22G χωρίσ πτερφγια

3.600

0,70 €

2.520,00€

7.37

Φλεβοκακετιρασ 24G χωρίσ πτερφγια

300

0,80 €

240,00 €

651

0,40 €

260,40 €

10

1,50 €

15,00 €

10

0,50 €

5,00 €

10

0,50 €

5,00 €

7.38
7.39
7.40

7.41

Συςκευι χοριγθςθσ οροφ με διακλάδωςθ
τφπου Υ
Επζκταςθ ςυςκευισ χοριγθςθσ οροφ ΛΛ 25cm
Επζκταςθ ςυςκευισ χοριγθςθσ οροφ με three
way
Επζκταςθ

ςυςκευισ

χοριγθςθσ

οροφ

t-

connector extension set

7.42

Συςκευι μετάγγιςθσ αίματοσ με δίχτυ

20

0,50 €

10,00 €

7.43

Σάκοσ (αςκόσ) μετάγγιςθσ αίματοσ 500ml

15

6,00 €

90,00 €

7.44

Αλκοολικό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ των 500ml

25

4,60 €

115,00 €

7.45

Ρυκνό διάλυμα χλωρεξιδίνθσ των 500ml

5

4,0 €

20,00 €

45

9,00 €

405,00 €

10

12,00 €

120,00 €

10

3,00 €

30,00 €

Δερματικό υγρό ςαποφνι (scrub) χλωρεξιδίνθσ
7.46

4% (w/v) χειρουργικισ αςθψίασ-αντιςθψίασ φιάλθ του 1L
Δερματικό υγρό ςαποφνι (scrub) ιωδιοφχου

7.47

ποβιδόνθσ

7,5%

χειρουργικισ

αςθψίασ-

αντιςθψίασ - φιάλθ του 1L
7.50

Βαμβάκι - ςυςκευαςία 500g

63

7.51
7.52

7.53
7.54
7.55

7.56

7.57

7.58
7.59
7.60

Oξυηενζ - ςυςκευαςία 1L
Γάηεσ απλζσ 10 x 20cm - ςυςκευαςία 100
τεμαχίων
Γάηεσ απλζσ 10 x 10cm - ςυςκευαςία 100
τεμαχίων
Επίδεςμοσ γάηασ 15cm x 10m
Ορκοπεδικόσ επίδεςμοσ ζςω γφψου 15cm x
3m
Επίδεςμοσ πολ/νοσ (ρθτίνθσ) αντί γφψου
12,7cm x 3,6m
Επίδεςμοσ πολ/νοσ (ρθτίνθσ) αντί γφψου 10cm
x 3,6m
Επίδεςμοσ ελαςτικόσ αυτοςυγκράτθςθσ 10cm x
4,5m
Pen-rose 10x300mm
Χειρουργικζσ λεπίδεσ Νο 10 - ςυςκευαςία: 1 x
100 τεμάχια

20

3,20 €

64,00 €

375

5,00 €

1875 €

70

2,50 €

175,00 €

50

1,50 €

75,00 €

400

0,8 €

320,00 €

5

5,00 €

25,00 €

5

4,00 €

20,00 €

300

2,00 €

600,00 €

10

0,95 €

9,50 €

35

7,00 €

245,00 €

7.61

Βελόνα ραφισ κόπτουςα 25mm, spring eye

4

10,00 €

40,00 €

7.62

Βελόνα ραφισ κόπτουςα 30mm, spring eye

4

10,00 €

40,00 €

7.63

Γάντια χειρουργικά latex No 6,5 (ηεφγοσ)

500

0,23 €

115,00 €

7.64

Γάντια χειρουργικά latex No 7 (ηεφγοσ)

3.500

0,23 €

805,00 €

7.65

Γάντια χειρουργικά latex No 7,5 (ηεφγοσ)

800

0,39 €

312,00 €

7.66

Χειρουργικά πεδία 75 x 90cm (χωρίσ οπι)

2.000

0,80 €

1.600,00 €

10

3,00 €

30,00 €

10

3,00 €

30,00 €

30

4,00 €

120,00 €

5

5,00 €

25,00 €

7.67

7.68

7.69

7.70

Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου
Ελιςάβετ Νο 15
Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου
Ελιςάβετ Νο 20
Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου
Ελιςάβετ Νο 25
Κολλάρο αντιλείξεωσ πλαςτικό λευκό τφπου
Ελιςάβετ Νο 30

64

7.71

7.72

Κολλάρο

αντιλείξεωσ

τφπου

ςωςιβίου

μεγζκουσ Large
Λμάτιο αντιλείξεωσ αδιάβροχο μεγζκουσ Extra
Large 1x3

1

17,00 €

17,00 €

1

6,00 €

6,00 €

7.73

Μπότα ςκφλου μεγζκουσ Small

1

8,00 €

8,00 €

7.74

Μπότα ςκφλου μεγζκουσ Medium

1

8,00 €

8,00 €

7.75

Μπότα ςκφλου μεγζκουσ Large

1

10,00 €

10,00 €

7.76

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 2

1

5,00 €

5,00 €

7.77

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 3

1

5,00 €

5,00 €

7.78

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 5

1

5,00 €

5,00 €

7.79

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 7

1

5,00 €

5,00 €

7.80

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 8

1

7,00 €

7,00 €

7.81

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 9

2

7,00 €

14,00 €

7.82

Φίμωτρο πλαςτικό Νο 10

1

7,00 €

7,00 €

2

3€

6,00 €

2

11 €

22,00 €

2

27,00 €

54,00 €

2

26,00 €

52,00 €

2

29,00 €

58,00 €

2

33,00 €

2

29,00 €

2

33,50 €

6

3,50 €

7.83
7.84
7.85

7.86

7.87

7.88

7.89

7.90

7.91

Υπεροξείδιο του Υδρογόνου 35% (Perhydrol)
του 1L
Αικυλικόσ αικζρασ - φιάλθ των 500ml
Νάρκθκασ διαφανισ οπίςκιου άκρου μεγζκουσ
Small
Νάρκθκασ διαφανισ οπίςκιου άκρου μεγζκουσ
Medium
Νάρκθκασ διαφανισ οπίςκιου άκρου μεγζκουσ
Large
Νάρκθκασ

διαφανισ

πρόςκιου

άκρου

πρόςκιου

άκρου

πρόςκιου

άκρου

μεγζκουσ Small
Νάρκθκασ

διαφανισ

μεγζκουσ Medium
Νάρκθκασ

διαφανισ

μεγζκουσ Large
Νάρκθκασ

πλαςτικόσ

πράςινοσ

πρόςκιου

άκρου μεγζκουσ Small
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66,00 €

58,00 €

67,00 €

21,00 €

7.92

7.93

7.94

7.95
7.96
7.97

7.98

7.99

7.100

7.101

7.102
7.103
7.104

Νάρκθκασ

πλαςτικόσ

πράςινοσ

προςκίου

πράςινοσ

πρόςκιου

άκρου μεγζκουσ Μedium
Νάρκθκασ

πλαςτικόσ

άκρου μεγζκουσ Large
Αντιδραςτιριο ALKP - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο ALT/GPT- ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο Ca - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια
Αντιδραςτιριο BUN - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο γ-GT - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο GLU - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο NH3 - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο PHOS - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο CREA - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια
Αντιδραςτιριο TP - ςυςκευαςία: 1 x 25 τεμάχια
Αντιδραςτιριο ALB - ςυςκευαςία: 1 x 25
τεμάχια

6

4,50 €

27,00 €

6

6,50 €

39,00 €

2

70,00 €

140,00 €

2

54,00 €

108,00 €

1

71,00 €

71,00 €

3

54,00 €

162,00 €

1

54,00 €

54,00 €

1

54,00 €

54,00 €

1

29,00 €

29,00 €

1

71,00 €

71,00 €

3

54,00 €

162,00 €

2

54,00 €

108,00 €

2

55,00 €

110,00 €

2

58,00€

116,00 €

2

46,00€

92,00 €

1

66,00€

66,00 €

Διαγνωςτικό τεςτ για τον Ραρβο-ιό του ςκφλου
7.105

(ανίχνευςθ αντιγόνου) - ςυςκευαςία: 1 x 5
τεμάχια

7.106

7.107

Διαγνωςτικό τεςτ για τθ Ν. Carré (ανίχνευςθ
αντιγόνου) - ςυςκευαςία: 1 x 5 τεμάχια
Διαγνωςτικό τεςτ για τθν Λεπτοςπείρωςθ
(ανίχνευςθ αντιςωμάτων) - ςυςκευαςία: 1 x 5

66

τεμάχια
Διαγνωςτικό
7.108

τεςτ τριπλό

Διροφιλαρίωςθ-Ν.

για Ερλιχίωςθ-

Lyme

(ανίχνευςθ

1

200,00 €

200,00 €

1

50,00 €

50,00 €

70

2,20 €

154,00 €

2

4,00 €

8,00 €

αντιςωμάτων) - ςυςκευαςία: 1 x 15 τεμάχια
7.109

7.110

7.111

Ταινίεσ

μζτρθςθσ

παραγωγισ

δακρφων

(Schirmer test) - ςυςκευαςία: 1 x 50 ταινίεσ
Αυτοκόλλθτοσ υγειονομικόσ επίδεςμοσ 10cm x
5m
Hλεκτρονικό

κερμόμετρο

αδιάβροχο,

ςυςκευαςία 1x1 τεμάχιο

8

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΧΕΛΟΥΓΛΚΑ ΑΜΜΑΤΑ CPV 33141121-4

8.1

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 5/0

15

2,60 €

39,00 €

8.2

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 4/0

10

2,00 €

20,00 €

20

2,50 €

50,00 €

500

2,20 €

1.100,00 €

3.365

2,20 €

7.403,00 €

20

2,20 €

44,00 €

100

2,30 €

230,00 €

10

2,50 €

25,00 €

10

3,00 €

30,00 €

10

3,00 €

30,00 €

25

2,00 €

50,00 €

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 3/0 s.e. 1/2
26mm, 75cm
Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 2/0 s.e. 3/8
30mm, 75cm
Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 0 s.e. 3/8
30mm, 75cm
Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 0 s.e. 1/2
36mm, 70cm
Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 1 s.e. 3/8
30mm, 75cm
Χειρουργικό ράμμα απορροφιςιμο 0, 150cm,
για απολίνωςθ
Χειρουργικό ράμμα βραδείασ απορρόφθςθσ
2/0
Χειρουργικό

ράμμα

πολφκλωνο

μζςθσ

απορρόφθςθσ 0
Χειρουργικό ράμμα μθ απορροφιςιμο (naylon)
3/0

67

8.12

8.13
9
9.1

9.2

Χειρουργικό ράμμα μθ απορροφιςιμο (naylon)
2/0 s.e. 1/2 36mm, 75cm
Χειρουργικό ράμμα μθ απορροφιςιμο (naylon)
0 s.e. 1/2 36mm, 75cm

25

2,00 €

50,00 €

25

2,00 €

50,00 €

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΚΥΣΤΑΛΛΟΕΛΔΘ ΚΑΛ ΚΟΛΛΟΕΛΔΘ ΔΛΑΛΥΜΑΤΑCPV33651500-3
Ορόσ

W.F.I

ςε

αμποφλεσ

των

10ml

-

ςυςκευαςία 1 x 50 amps
Ορόσ Dextrose 35% ςε αμποφλεσ των 10ml ςυςκευαςία 1 x 50 amps

15

13,00 €

195,00 €

4

14,00 €

56,00 €

9.3

Ορόσ Dextrose 5% των 500ml

50

1,70 €

85,00 €

9.4

Ορόσ N.S. 0,9% των 250ml

10

1,20 €

12,00 €

9.5

Ορόσ N.S. 0,9% των 500ml

100

1,55 €

155,00 €

9.6

Ορόσ N.S. 0,9% του 1L

400

1,65 €

660,00 €

9.7

Ορόσ N.S. 7,5% των 250ml

5

1,50 €

7,50 €

9.8

Ορόσ Lactated Ringer’s των 500ml

100

1,55 €

155,00 €

9.9

Ορόσ Lactated Ringer’s του 1L

300

1,75 €

525,00 €

5

3,50 €

17,50 €

2

3,7 €

7,40 €

2

8,50 €

17,00 €

9.10

9.11

9.12

Ενζςιμο διάλυμα μαννιτόλθσ 20% (w/v) των
500ml
Υποκατάςτατο

πλάςματοσ

ενδοφλζβιασ

ζγχυςθσ - Gelofusine inj. sol. 500ml
Διάλυμα

παρεντερικισ

διατροφισ

-

Aminoplasmal 10%, 500ml

10

ΚΤΘΝΛΑΤΛΚΑ ΟΚΟΡΕΔΛΚΑ ΑΝΑΛΩΣΛΜΑ CPV 33140000-3

10.1

Άκρο τρυπανιοφ 2,0mm, 127mm

5

12 €

60,00 €

10.2

Άκρο τρυπανιοφ μακράσ χριςθσ 2,7mm, 85mm

5

25,00 €

125,00 €

10.3

Ορκοπεδικό ςφρμα 20/g διαμ. 1,0mm

1

47,00 €

47,00 €

10.4

Ιλοσ τροκάρ 1,6mm

5

6,00 €

30,00 €

10.5

Ιλοσ τροκάρ 2,4mm

4

7,00 €

28,00 €

10.6

Ιλοσ τροκάρ 3,2mm

4

7,5 €

30,00 €

10.7

Ιλοσ τροκάρ 3,6mm

4

7,6 €

30,40 €

10.8

Ιλοσ τροκάρ 4mm

2

8,80 €

17,60 €
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10.9

Ιλοσ τροκάρ 4,8mm

2

11,00 €

22,00 €

10.10

Ιλοσ τροκάρ 6,35mm

2

12,00 €

24,00 €

10.11

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 14mm εξάγωνθ

20

7,00 €

140,00 €

10.12

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 20mm εξάγωνθ

20

7,00 €

140,00 €

10.13

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 22mm εξάγωνθ

20

7,00 €

140,00 €

10.14

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 24mm εξάγωνθ

20

7,00 €

140,00 €

10.15

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 26mm εξάγωνθ

20

7,50 €

150,00 €

10.16

Βίδα 2,7mm φλοιοφ 28mm εξάγωνθ

20

7,50 €

150.00 €

10.17

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 20mm εξάγωνθ

20

7,50 €

150,00 €

10.18

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 22mm εξάγωνθ

20

7,50 €

150,00 €

10.19

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 24mm εξάγωνθ

20

7,50 €

150,00 €

10.20

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 26mm εξάγωνθ

20

7,50 €

150,00 €

10.21

Βίδα 3,5mm φλοιοφ 28mm εξάγωνθ

20

7,50 €

150,00 €

10.22

Ρλάκα 2,7 (ςτρογ. τρφπα) 7 τρ., 79mm biol.

10

45,00 €

450,00 €

10.23

Ρλάκα 2,7 (ςτρογ. τρφπα) 8 τρ., 75mm biol.

6

46,00 €

276,00 €

10.24

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 8 τρ., 130mm biol.

3

50,00 €

150,00 €

10.25

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 5 τρ., 64mm

10

34,00 €

340,00 €

10.26

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 6 τρ., 76mm

10

32,00 €

320,00 €

10.27

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 7 τρ., 88mm

10

40,00 €

400,00 €

10.28

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 7 τρ., 142mm broad

5

56,00 €

280,00 €

10.29

Ρλάκα 3,5 (ςτρογ. τρφπα) 8 τρ., 100mm

5

43,00 €

215,00 €

112.851,40

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΙΝΑΚΑ I ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.

€

ΠΙΝΑΚΑ II
Ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο
Α/Α

11
11.1

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ ΜΟΝ.
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΣΙΜΗ ΠΟ.
ΥΩΡΙ ΦΠΑ

ΑΝΣΙΒΑΚΣΗΡΙΑΚΑ-ΑΝΣΙΜΤΚΗΣΙΑΚΑ CPV 33631100-3
Αδηζξνκπθίλε: ελαηώξεκα ησλ 200mg/5ml, θηαιίδην ησλ
22,5ml

69

1

5,53 €

5,53 €

11.2

Αδηζξνκπθίλε: ηακπιέηεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x6 tabls

80

5,20 €

416,00 €

11.3

Ακηθαζίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 500mg/2ml, ζπζθεπαζία
1x1 vial

5

5,53 €

27,65 €

11.4

Ακνμηθπιιίλε: ελαηώξεκα ησλ 500mg/5ml, θηαιίδην ησλ
100ml

1

4,43 €

4,43 €

11.5

Ακνμηθπιιίλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g/vial, ζπζθεπαζία
1x1 vial

10

1,56 €

15,60 €

11.6

Ακνμηθπιιίλε: ηακπιέηεο ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x18 tabls

10

4,42 €

44,20 €

11.7

Ακνμηθπιιίλε+θιαβνπιαληθό νμύ:
250+62,5mg/5ml, θηαιίδην ησλ 60ml

ελαηώξεκα

ησλ

1

3,78 €

3,78 €

11.8

Ακνμηθπιιίλε+θιαβνπιαληθό νμύ:
500+125mg , ζπζθεπαζία 1x16 tabls

ηακπιέηεο

ησλ

250

3,94 €

985,00 €

11.9

Ακπηθηιιίλε+ζνπικπαθηάκε:
1,5g/vial, ζπζθεπαζία 1x1 vial

5

3,89 €

19,45 €

11.10

Γνμπθπθιίλε: ηακπιέηεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x8 disp.
tabls

2.500

1,83 €

4.575,00 €

11.11

Ιηξαθνλαδόιε: θάςνπιεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x6 tabls

15

4,53 €

67,95 €

11.12

Κεθαδνιίλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x1
vial

5

2,61 €

13,05 €

11.13

Κεθαθιόξε: ελαηώξεκα ησλ 375mg/5ml, θηαιίδην ησλ 60ml

1

7,68 €

7,68 €

11.14

Κεθαθιόξε: θάςνπιεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x12 caps

15

5,30 €

79,50 €

11.15

Κεθνπξνμίκε: ελέζηκν
ζπζθεπαζία 1x1 vial

25

1,93 €

48,25 €

11.16

Κεθνπξνμίκε: ηακπιέηεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x12
tabls

6

4,87 €

29,22 €

11.17

Κιηλδακπθίλε: ελέζηκν
ζπζθεπαζία 1x1 vial

30

3,15 €

103,50 €

11.18

Κιηλδακπθίλε: θάςνπιεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x10
caps

65

4,40 €

286,00 €

11.19

Μεξνπελέκε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x1
vial

7

9,45 €

66,15 €

11.20

Μεηξνληδαδόιε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 500mg/500ml,
ζπζθεπαζία 1x1 vial

15

3,80 €

57,00 €

11.21

Μεηξνληδαδόιε: θάςνπιεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία
1x30caps

10

4,50 €

45,00 €

11.22

Μεηξνληδαδόιε: ζηξόπη ησλ 200mg/5ml, θηαιίδην ησλ
120ml

1

7,50 €

7,50 €

11.23

Ρηθακπηθίλε: θάςνπιεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x100
caps

10

36,27 €

362,70 €

11.24

ηπξνθινμαζίλε: ηακπιέηεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x10
tabls

5

7,55 €

37,75 €

11.25

νπιθακεζνμαδόιε+ηξηκεζνπξίκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ

1

3,22 €

3,22 €

ελέζηκν

ζθεύαζκα

δηάιπκα

ζθεύαζκα

ησλ

ησλ

ηνπ

750mg/vial,

600mg/4ml,

70

400+80mg/5ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps
11.26

νπιθακεζνμαδόιε+ηξηκεζνπξίκε:
400+80mg/5ml, θηαιίδην ησλ 100ml

ζηξόπη

ησλ

11.27

νπιθακεζνμαδόιε+ηξηκεζνπξίκε:
800+160mg, ζπζθεπαζία 1x10 tabls

ηακπιέηεο

ησλ

12

1

6,30 €

6,30 €

10

1,90 €

19,00 €

ΑΝΑΙΘΗΣΙΚΑ-ΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΑ ΣΟΤ Κ.Ν.. CPV33661100-2

12.1

Γηαδεπάκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 10mg/2ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x6 amps

10

2,30 €

23,00 €

12.2

Θεηνπεληάιε: ελέζηκν ζθεύαζκα ηνπ 1g, ζπζθεπαζία 1x1
vial

200

2,36 €

472,00 €

12.3

Ληδνθαΐλε: εθλέθσκα 10% (w/v), θηαιίδην ησλ 50ml

1

6,60 €

6,60 €

12.4

Ληδνθαΐλε: ελέζηκν δηάιπκα 2%, θηαιίδην ησλ 50ml (vial),
ζπζθεπαζία 1x5 vials

1

7,95 €

7,95 €

12.5

Μηδαδνιάκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 15mg/3ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x5 amps

5

7,09 €

35,45 €

12.6

Πξνπνθόιε: ελέζηκν δηάιπκα 1%, ζπζθεπαζία 1x5 vials
(20ml/vial)

400

8,49 €

3.396,00 €

12.7

Φαηλνβαξβηηάιε: ηακπιέηεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x20
tabls

2

1,04 €

2,08 €

13

ΑΝΣΙΦΛΔΓΜΟΝΩΓΗ CPV 33614000-7

13.1

Γεμακεζαδόλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 8mg/2ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x1 amp.

10

2,42 €

24,20 €

13.2

Μεζπινπξεδληδνιόλε: ελέζηκν ελαηώξεκα ησλ 80mg/2ml
(syr.), ζπζθεπαζία 1x1 syr.

10

4,00 €

40,00 €

13.3

Μεζπινπξεδληδνιόλε: ελέζηκν ζθεύαζκα ησλ 500mg,
ζπζθεπαζία 1x1 vial

3

5,90 €

17,70 €

13.4

Μεζπινπξεδληδνιόλε: ηακπιέηεο ησλ 16mg, ζπζθεπαζία
1x14 tabls

10

2,73 €

27,30 €

13.5

Μεινμηθάκε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 15mg/1,5ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x5 amps (1,5ml/amp)

10

3,65 €

36,50 €

13.6

Μεινμηθάκε: ηακπιέηεο ησλ 7,5mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

2

4,40 €

8,80 €

13.7

Μεθαηλακηθό νμύ: ηακπιέηεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x15
tabls

10

1,91 €

19,10 €

13.8

Παξαθεηακόιε: αλαβξάδνληα δηζθία ηνπ 1g, ζπζθεπαζία
1x8 tabls

10

1,54 €

15,40 €

13.9

Παξαθεηακόιε: ηακπιέηεο ησλ 500mg, ζπζθεπαζία 1x20
tabls

20

0,71 €

14,50 €

13.10

Πξεδληδνιόλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 25mg/ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x3 amps (1ml/amp)

30

4,34 €

130,20 €

13.11

Πξεδληδνιόλε: ηακπιέηεο ησλ 5mg - ζπζθεπαζία 1x30 tabls

10

2,00 €

20,00 €

13.12

Τδξνθνξηηδόλε: ελέζηκν
ζπζθεπαζία 1x1 vial (2ml)

5

5,53 €

27,65 €

ζθεύαζκα

ησλ

71

250mg,

13.13

14

Τδξνθνξηηδόλε: ελέζηκν
ζπζθεπαζία 1x1 vial (4ml)

ζθεύαζκα

ησλ

500mg,

5

7,42 €

37,10 €

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΔΠΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ CPV 33610000-9

14.1

Άλζξαθαο ελεξγόο+δηκεζηθόλε: θάςνπιεο ησλ 140+45mg,
ζπζθεπαζία 1x48caps

2

7,38 €

14,96 €

14.2

Γνκπεξηδόλε: ηακπιέηεο ησλ 10mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

300

2,30 €

690,00 €

14.3

Λαθηνπιόδε: ζηξόπη ησλ 3,335g/5ml, θηαιίδην ησλ 300ml

2

3,11 €

6,22 €

14.4

Μεηνθινπξακίδε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 10mg/2ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x6 amps

50

1,39 €

69,50 €

14.5

Μεηνθινπξακίδε: ζηξόπη ηνπ 1mg/ml, θηαιίδην ησλ 200ml

1

2,02 €

2,02 €

14.6

Μεηνθινπξακίδε: ηακπιέηεο ησλ 10mg, 1x30 tabls

2

1,66 €

3,32 €

14.7

Οκεπξαδόιε: θάςνπιεο ησλ 20mg, ζπζθεπαζία 1x14 caps

3

7,08 €

21,24 €

14.8

Οπξζνδενμπρνιηθό νμύ:
ζπζθεπαζία 1x30 caps

2

8,49 €

16,98 €

14.9

Παγθξεαηίλε: θάςνπιεο ησλ 150mg, ζπζθεπαζία 1x50 caps

2

6,92 €

13,84 €

14.10

Παξαθίλε πγξή: πόζηκν δηάιπκα 100%, θηαιίδην ησλ
200ml

1

1,17 €

1,17 €

14.11

Πξνβηνηηθά εληέξνπ (Saccharomyces
θάςνπιεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x10 caps

5

2,90 €

14,50 €

14.12

Ραληηηδίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 50mg/2ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x5 amps

80

3,11 €

248,80 €

14.13

Ραληηηδίλε: ζηξόπη ησλ 75mg/5ml, θηαιίδην ησλ 300ml

1

7,14 €

7,14 €

14.14

Ραληηηδίλε: ηακπιέηεο ησλ 150mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

5

3,77 €

18,85 €

14.15

ηκεηηδίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 200mg/2ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x10 amps

30

3,11 €

93,30 €

14.16

ηκεηηδίλε: ηακπιέηεο ησλ 200mg, ζπζθεπαζία 1x50 tabls

5

5,67 €

28,35 €

14.17

νπθξαιθάηε: ελαηώξεκα ησλ 1000mg/5ml, θηαιίδην ησλ
150ml

1

4,55 €

4,55 €

14.18

νπθξαιθάηε: θάθεινη ησλ 1000mg (sachet), 1x30 sachets

1

4,63 €

4,63 €

14.19

Φακνηηδίλε: ηακπιέηεο ησλ 20mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

7

5,63 €

39,41 €

15

θάςνπιεο

ησλ

250mg,

boulardii):

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΔΤΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ CPV
33670000-7,

15.1

Aκηλνθπιιίλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 250mg/10ml (amp),
ζπζθεπαζία 1x10 amps

2

3,42 €

6,84 €

15.2

Αδξελαιίλε (επηλεθξίλε): ελέζηκν δηάιπκα ηνπ 1mg/ml
(amp.), ζπζθεπαζία 1x50 amps

2

60,50 €

121,00 €

15.3

Αθεηπινθπζηεΐλε: θάθεινη
ζπζθεπαζία 1x20 sachets

30

2,93 €

87,90 €

15.4

Αηξνπίλε: ελέζηκν δηάιπκα ηνπ 1mg/ml (amp.), ζπζθεπαζία
1x50 amps

15

46,23 €

693,45 €

ησλ

200mg

72

(sachet),

15.5

Βξωκεμίλε: ηακπιέηεο ησλ 8mg, ζπζθεπαζία 1x20 tabls

40

2,42 €

96,80 €

15.6

Δλαιαπξίιε: ηακπιέηεο ησλ 5mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

40

3,60 €

144,00 €

15.7

πεηξνλνιαθηόλε: ηακπιέηεο ησλ 25mg, ζπζθεπαζία 1x20
tabls

10

1,85 €

18,50 €

15.8

Φνπξνζεκίδε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 20mg/2ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x5 amps

20

1,85 €

37,00 €

15.9

Φνπξνζεκίδε: ηακπιέηεο ησλ 40mg, ζπζθεπαζία 1x12 tabls

15

1,38 €

20,70 €
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΚΑΙ ΩΣΙΚΑ CPV 33662000-8,
33631000-2

16.1

Αθεηνλίδην ηεο θινπνζηλνιόλεο+λενκπθίλε+πνιπκημίλε
Β: σηηθό δηάιπκα 0,25mg/ml+5mg/ml+10.000 i.u./ml,
θηαιίδην ησλ 5ml

5

2,57 €

12,85 €

16.2

Αλδηδαθαηθόιε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,1% (w/v), θηαιίδην
ησλ 5ml

3

5,03 €

15,09 €

16.3

Βεηακεζαδόλε+γεληακπθίλε: δεξκαηηθή θξέκα (0,1+0,1)%
(w/w), ζσιελάξην ησλ 30g

6

5,96 €

35,76 €

16.4

Γεμακεζαδόλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,1%, θηαιίδην ησλ 5ml

1

1,69 €

1,69 €

16.5

Γηθινθαηλάθε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,1% (w/v), θηαιίδην
ησλ 5ml

5

3,48 €

17,40 €

16.6

Eθρύιηζκα Alkanna tinctori+Calendula officinalis:
δεξκαηηθή αλαπιαζηηθή αινηθή, ζπζθεπαζία ησλ 50ml

5

6,80 €

34,00 €

16.7

Δθρύιηζκα Centella asiatica: δεξκαηηθή αλαπιαζηηθή
ζθόλε 2%, ζπζθεπαζία ησλ 10g

6

3,17 €

19,02 €

16.8

Ιωδηνύρνο πνβηδόλε: δεξκαηηθή αινηθή 10%, βάδν ησλ
210g

10

7,99 €

79,90 €

16.9

Ιωδηνύρνο πνβηδόλε: δηάιπκα εμσηεξηθήο ρξήζεο 10%,
θηαιίδην ησλ 240ml

15

3,11 €

46,65 €

16.10

Μνππηξνζίλε: δεξκαηηθή αινηθή 2% (w/w), ζσιελάξην ησλ
15g

10

3,44 €

34,40 €

16.11

Οθινμαζίλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,3%, θηαιίδην ησλ 5ml

3

2,91 €

8,73 €

16.12

νπιθαδηαδίλε αξγπξνύρνο: δεξκαηηθή θξέκα 1% (w/w),
βάδν ησλ 500g

4

20,27 €

81,08 €

16.13

Σεηξαθαΐλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,5%, θηαιίδην ησλ 10ml

1

2,77 €

2,77 €

16.14

Σνκπξακπθίλε: νθζαικηθή αινηθή 0,3%, ζσιελάξην ησλ
3,5g

7

1,86 €

13,02 €

16.15

Σνκπξακπθίλε: νθζαικηθό θνιιύξην 0,3%, θηαιίδην ησλ
5ml

15

2,26 €

33,90 €

16.16

Σνκπξακπθίλε+δεμακεζαδόλε:
0,3%+0,1%, ζσιελάξην ησλ 3,5g

6

2,82 €

16,92 €

16.17

Σνκπξακπθίλε+δεμακεζαδόλε:
0,3%+0,1%, θηαιίδην ησλ 5ml

10

3,27 €

32,70 €

16.18

Φνπζηδηθό νμύ: δεξκαηηθή θξέκα 2% (w/w), ζσιελάξην ησλ

3

2,59 €

7,77 €

νθζαικηθή
νθζαικηθό

αινηθή
θνιιύξην

73

15g
16.19

Φνπζηδηθό νμύ+βεηακεζαδόλε: δεξκαηηθή θξέκα 2%+0,1%
(w/w), ζσιελάξην ησλ 30g

2

8,98 €

17,96 €

16.20

Φπζηθά δάθξπα: νθζαικηθό δηάιπκα ελπδάησζεο 0,6ml/vial
(κνλνδόζεηο), ζπζθεπαζία 1x30 vials

3

5,12 €

15,36 €

16.21

Υιωξακθαηληθόιε: νθζαικηθή αινηθή 1%, ζσιελάξην ησλ
5g

3

2,99 €

8,97 €

17

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΣΑΜΙΝΔ CPV33680000-0

17.1

Βηηακίλεο
Β1+Β6+Β12:
ελέζηκν
δηάιπκα
100+100+1mg/3ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x3 amps

17.2

ησλ

10

1,81 €

18,10 €

Βηηακίλεο Β1+Β6+Β12: ηακπιέηεο ησλ 100+200+0,2mg,
ζπζθεπαζία 1x20 tabls

20

2,63 €

52,60 €

17.3

Βηηακίλε Δ: θάςνπιεο ησλ 100mg, ζπζθεπαζία 1x20 caps

10

3,55 €

35,50 €

17.4

Βηηακίλε Κ (θπηνκεηαδηόλε): ελέζηκν/πόζηκν δηάιπκα ησλ
10mg/ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps

50

2,16 €

108,00 €

17.5

Κάιην γιπθνληθό: ζηξόπη ησλ 1,56mg/5ml, θηαιίδην ησλ
200ml

1

2,64 €

2,64 €

17.6

ίδεξνο δεμηξαληθόο/γιπθνληθόο: ελέζηκν δηάιπκα ησλ
332(100Fe3+)mg/2ml (amp.), ζπζθεπαζία 1x5 amps

10

6,87 €

68,70 €

17.7

ίδεξνο δεμηξαληθόο/γιπθνληθόο: ζηξόπη ησλ 50mg/5ml,
θηαιίδην ησλ 125ml

2

2,15 €

4,30 €

17.8

ίδεξνο ζεηϊθόο: ηακπιέηεο ησλ 256,3(80)mg, ζπζθεπαζία
1x30 tabls

40

2,73 €

109,20 €

17.9

ηιηκαξίλε (εθρύιηζκα θαξπώλ γαϊδνπξάγθαζνπ):
θάςνπιεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x50 caps

3

6,36 €

19,08 €

17.10

νιωκνύ έιαην (Ω3 ιηπαξά νμέα): θάςνπιεο ησλ 500mg,
ζπζθεπαζία 1x50 caps

5

5,11 €

25,55 €

17.11

Φπιιηθό νμύ: ηακπιέηεο ησλ 5mg, ζπζθεπαζία 1x30 tabls

5

4,57 €

22,85 €

18

ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΑ CPV 33690000-3

18.1

Αιινπνπξηλόιε: ηακπιέηεο ησλ 300mg, ζπζθεπαζία 1x30
tabls

750

3,27 €

2.452,50 €

18.2

Βηλθξηζηίλε: ελέζηκν
ζπζθεπαζία 1x1 vial

10

4,55 €

45,50 €

18.3

Ηπαξίλε: ελέζηκν δηάιπκα
ζπζθεπαζία 1x10 vials

1

34,85 €

34,85 €

18.4

Ιλζνπιίλε θξπζηαιιηθή (regular): ελέζηκν
100mg/ml (vial), ζπζθεπαζία 1x1 vial (10ml)

2

12,08 €

24,16 €

18.5

Κάιην ριωξηνύρν: ελέζηκν δηάιπκα 10% (10ml/amp.),
ζπζθεπαζία 1x50 amps

2

24,06 €

48,12 €

18.6

Λεβνζπξνμίλε (Σ4): ηακπιέηεο ησλ 200κg, ζπζθεπαζία 1x30
tabls

5

1,94 €

9,70 €

18.7

Ναλδξνιόλε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 50mg/ml (amp.),

8

2,12 €

16,96 €

δηάιπκα

ηνπ

1mg/ml

(vial),

25.000i.u./5ml

(vial),

74

δηάιπκα

ζπζθεπαζία 1x1 amp.
18.8

Πεληνμπθπιιίλε: ηακπιέηεο ησλ 400mg, ζπζθεπαζία 1x20
tabls

2

3,83 €

7,66 €

18.9

Σαηλίεο κέηξεζεο γιπθόδεο αίκαηνο: Contour®Next Blood
Glucose Test Strips, ζπζθεπαζία 1x50 ηαηλίεο

2

15,74 €

31,48 €

18.10

Σξακαδόιε: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 100mg/2ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x5 amps

15

3,03 €

45,45 €

18.11

Σξακαδόιε: θάςνπιεο ησλ 50mg, ζπζθεπαζία 1x60 caps

2

3,03 €

6,06 €

18.12

Σξαλεμακηθό νμύ: ελέζηκν δηάιπκα ησλ 500mg/5ml (amp.),
ζπζθεπαζία 1x10 amps

5

4,99 €

24,95 €

18.13

Σξαλεμακηθό νμύ: θάςνπιεο ησλ 250mg, ζπζθεπαζία 1x50
caps

3

5,53 €

16,59 €

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.

17.989,35 €

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΙΝΑΚΩΝ I, II. ΥΩΡΙ Φ.Π.Α,

130.840,75 €

Ο ςυντάξασ
Σαράντθσ Κορϊνθσ
Κτθνίατροσ
υπεφκ. ΔΙΚΕΠΑΖ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων

Άρκρο 1ο: Αντικείμενο ςυγγραφισ
Το αντικείμενο τθσ προμικειασ αφορά ςτθν : Ρρομικεια υγειονομικοφ και κτθνιατρικοφ
φαρμακευτικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ του ΔΛΚΕΡΑΗ ζτουσ 2018.
Άρκρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ
Θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ:
Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α 147).
Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
Το Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
Άρκρο 3ο: υμβατικά ςτοιχεία
Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι:
α. Θ παροφςα διακιρυξθ
β. H μελζτθ τθσ Υπθρεςίασ
γ) ο προχπολογιςμόσ
δ) τεχνικι περιγραφι
ε) Θ οικονομικι προςφορά του Αναδόχου
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Άρκρο 4ο: Χρόνοσ εκτζλεςθσ του ζργου
Λςχφει από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και για χρονικό διάςτθμα ζωσ 12 μθνϊν.

Άρκρο 5ο: Τποχρεϊςεισ του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει τμθματικά τθν προμικεια όποτε του ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι και ευκφνεται για τθν καλι και ςωςτι εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
Άρκρο 6ο: Τποχρεϊςεισ του εντολζα
Είναι υποχρεωμζνοσ για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
Άρκρο 70 : Εγγυιςεισ
Α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία .
Σφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016 θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςόν
του 1% επί τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ χωρίσ το ΦΡΑ 1.308,40
ευρϊ (χίλια τριακόςια οχτϊ ευρϊ και ςαράντα λεπτά ) για το ςφνολο των προςφερομζνων
ειδϊν.
Β. Εγγφθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται ςε 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
χωρίσ Φ.Ρ.Α ιτοι ζξι χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα δφο ευρϊ και τρία λεπτά (6.542,03) και
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. παρζχεται δε με εγγυθτικι επιςτολι.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο τθσ προμικειασ
μετά τθν ολικι παραλαβι τθσ προμικειασ από τθν αρμόδια επιτροπι.
Άρκρο 8ο: Ανωτζρα βία
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να
προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε
υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ
βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε
φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι
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ανυπαίτιοι, πόλεμοσ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α.
ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να
ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ςε
ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα που
ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ.
Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ
ανάλογα.
Άρκρο 9ο: Ανακεϊρθςθ τιμϊν
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά
παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ .
Άρκρο 10ο: Σρόποσ πλθρωμισ
Για τθν παραπάνω προμικεια θ αμοιβι του εντολοδόχου κακορίηεται ςτισ 130.840,75 ευρϊ
πλζον ΦΡΑ για το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εντολισ.
Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ, με εκταμίευςθ των πιςτϊςεων, κα γίνεται τμθματικά,
φςτερα από ζκδοςθ ςχετικοφ τιμολογίου του εντολοδόχου και ςφμφωνα με τα παραδοτζα
ςτοιχεία και τθν ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ. Στο ποςό τθσ αμοιβισ
ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Θ αμοιβι δεν
υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι
και αμετάβλθτθ κακϋ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ.
Άρκρο 11ο: Φόροι, τζλθ, κρατιςεισ
Ο εντολοδόχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ
φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων
που ιςχφουν κατά τθν θμζρα τθσ δθμοπραςίασ.
Άρκρο 12ο: Επίλυςθ διαφορϊν
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα
με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI ΣΕΤΔ (Προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+

Μζροσ I: Πλθροφορίεσ ςχετικά us τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα25
και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/
ανακζτοντα φορζα (αφ)
Ονομαςία: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ: 50364_admin
-Σαχυδρομικι διεφκυνςθ : ΛΑΚΩΜΜΑΣΑ ΧΙΣΟΤ ΠΕΡΑΜΑΣΟ
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΚΑΣΑΝΣΩΝΗ ΓΙΩΡΓΟ
Σθλζφωνο: 2104015451
Ηλ. ταχυδρομείο: syndesm1@otenet.gr

1 Σε περίπτωση ποσ η αναθέτοσσα αρτή /αναθέτων υορέας είναι περισσότερες (οι) της (τοσ) μίας (ενός) θα
αναυέρεται το σύνολο αστών
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Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.pesydap.gr
--------------------------------------------------------------------------- —— ---------------- ----------------- i
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
Προμικεια υγειονομικοφ και κτθνιατρικοφ φαρμακευτικοφ υλικοφ (ζτουσ 2018) για τον
ΠΕΤΔΑΠ
CPV 33651690-1,33661100-2, 33631400-6, 33691000-0, 33642000-2, 33690000-3,
33140000-3, 33141121-4, 33651500-3, 33140000-3, 33631100-3, 33661100-2,
33614000-7, 33610000-9, 33670000-7, 33662000-8, 33631000-2, 33680000-0,
33690000-3.
Κωδικόσ Nuts ζδρασ ανακζτουςασ αρχισ: EL 307
Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: 50364_admin
Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικεια
Αρικμόσ μελζτθσ 1/2018
ΟΛΕ Ο! ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ 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 αρμόδιοιi :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii 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

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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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
κατάλογοiv:
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 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:

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
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οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ 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:
Κζςθ/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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ 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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
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).

86

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv 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;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* ]
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καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«αστοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
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 ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
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: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxv
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
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θλεκτρονικά, αναφζρετε:

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,

91

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
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 Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

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
εγκατάςταςισxxxii; 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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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
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.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
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είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι 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 αναφοράσxxxvii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

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):
*…...........+

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 αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
Ρεριγραφι
ποςά
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 ιδιωτικοφσxxxix:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να *……..........................+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxl, 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
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θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

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

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

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

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
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του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
xlii
υπεργολαβίασ 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:

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

*+ Ναι *+ Πχι

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

*….............................................]

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

100

101

Δ: υςτιματα 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
Κα 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:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
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:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των
υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ
όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxliv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv
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Μζροσ VI: Σελικζσ 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 είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων που αναφζρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii.
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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1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3 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.
4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
7 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.”
8 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.
9 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).
10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
11 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
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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 Λουλίου 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).
12 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.
13 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου
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.
14 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”.
15 Ππωσ 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.".
16 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 )
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
20 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)
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21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
22 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).
23 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
24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
25 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
26. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
27 Άρκρο 73 παρ. 5.
28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
30 Ρρβλ άρκρο 48.
31 Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000)
ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
33 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Παράρτθμα αυτό.
34 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

107

35 Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
36 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
37 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
40 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
41 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.
42 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.
43 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 ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
47 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
48 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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