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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ &
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Συνολικής Προϋπολογιζόμενης Πίστωσης 16.549,53€ με ΦΠΑ
Για την παροχή των υπηρεσιών της «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων,
λεβήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ», με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Είδος διαγωνισμού

Συνοπτικός

Κριτήριο κατακύρωσης

Συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή
(χαμηλότερη τιμή)

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών

Πέμπτη 11/03/2021 ώρα 10:00, στο πρωτόκολλο

Ημερομηνία διενέργειας

Πέμπτη 11/03/2021, ώρα 11:30

Τόπος διενέργειας

ΓΝΑ ΚΑΤ
Κτίριο σχολής 2ος όροφος

CPV

50700000-2

Αντικείμενο διαγωνισμού

Συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων,
λεβήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ

Προϋπολογισμός

16.549,53€ με ΦΠΑ, προϋπολογισμός 2020 -2021

Δέσμευση πίστωσης

ΑΔΑ: 6ΚΠΔ46906Π-8Ψ8

Διάρκεια σύμβασης

Ένα έτος (12 μήνες)

Ισχύς προσφορών

120 ημερολογιακές ημέρες

Αποσφράγιση φακέλων

Αποσφράγιση όλων των φακέλων σε μία
συνεδρίαση και αξιολόγηση σε ένα στάδιο.
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Το ΓΝΑ ΚΑΤ έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/16, Ν. 4497/17 άρθρο 107 και του Ν.4605/19 άρθρο
43,
2) την απόφαση 13/16-06-2020, θέμα 6ο (ΑΔΑ: ΨΠΔΣ46906Π-7ΚΦ), του ΔΣ του
ΓΝΑ ΚΑΤ για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου
διαγωνισμού «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων κτιρίου» του ΓΝΑ ΚΑΤ,
3) Την υπ’ αριθμ. 07/15-04-2020, θέμα 5ο, απόφαση του ΔΣ, με την οποία
εγκρίθηκε

ο

πίνακας

προγραμματισμού

προμηθειών

και

υπηρεσιών

διαχειριστικού έτους 2020,
4) την υπ’ αριθ. 26/13-10-2020, θέμα 8ο, απόφαση του ΔΣ, με την οποία
αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τις παρακάτω
υπηρεσίες, για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές στον δημόσιο
διαγωνισμό για τις «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων
κτιρίου»:




Συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων, ετήσιας πίστωσης 10.000,00€ με
ΦΠΑ,
Συντήρηση μπάρων και θυρών, ετήσιας πίστωσης 15.000,00€ με ΦΠΑ,
Συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων, ετήσιας
πίστωσης 16.549,53€ με ΦΠΑ,
Προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την παροχή των
υπηρεσιών της «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων του ΓΝΑ
ΚΑΤ».
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες της «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου,
καυστήρων, λεβήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ».
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το πρόγραμμα συντήρησης των λεβητοστασίων και του δικτύου φυσικού αερίου,
αφορά τις εργασίες συντήρησης που προβλέπονται από την διεθνή και ελληνική
νομοθεσία για την μηνιαία, την τριμηνιαία, την εξαμηνιαία, την ετήσια και τριετή
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επιθεώρηση. Οι εργασίες που θα γίνονται κατά τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις
περιγράφονται παρακάτω:
Κάθε μήνα
1) Οπτικός έλεγχος των σωληνώσεων με σκοπό να διαπιστωθεί η ύπαρξη διαρροών
στις συνδέσεις των σωλήνων.
2) Έλεγχος της αντιδιαβρωτικής προστασίας (υπέργειο δίκτυο).
3) Έλεγχος της προσβασιμότητας της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας
εγκατάστασης.
4) Έλεγχος της πίεσης εξόδου από τους ρυθμιστές πίεσης της εγκατάστασης και της
στεγανότητας των gas train με φορητό ανιχνευτή αέριου.
5) Έλεγχος της κατάστασης των εύκαμπτων συνδέσμων και των συνδέσεων παροχής
αερίου στους καυστήρες.
6) Έλεγχος της ευκρίνειας της σήμανσης των σωλήνων.
7)Έλεγχος του συστήματος ανίχνευσης και της λειτουργίας του εξαερισμού.
8) Έλεγχος και αντικατάσταση μανόμετρων(όπου χρειάζεται)
Κάθε τρεις μήνες
Θα γίνεται έλεγχος των φίλτρων μέσω των εγκατεστημένων μανομέτρων,( διαφορικά ή
απλά μανόμετρα που είναι εγκατεστημένα εμπρός και πίσω από κάθε φίλτρο), βάσει
της διαφορικής πίεσης που ορίζει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της
εγκατάστασης.
Κάθε έξι μήνες
1) Έλεγχος της στεγανότητας των φλαντζών.
2) Έλεγχος της στεγανότητας των ρυθμιστών πίεσης.
3) Έλεγχος της στεγανότητας των επιτηρητών ρυθμιστών.
4) Έλεγχος της στεγανότητας των αποφρακτικών βαλβίδων ασφαλείας.
5) Έλεγχος της στεγανότητας των βαλβίδων ασφαλείας εκτόνωσης πίεσης.
6) Έλεγχος της στεγανότητας των υπέργειων συνδέσεων.
7) Έλεγχος των απολήξεων των σωληνώσεων εξαερισμού.
8) Καθαρισμός φίλτρων.
Οι παρακάτω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται με ανιχνευτή φυσικού αερίου ή και
αφρίζων μέσο.
Κάθε ένα έτος
1) Θα γίνεται έλεγχος στεγανότητας με τη χρήση ανιχνευτή διαρροών ή με χρήση
αφρίζοντος μέσου (π.χ. σαπουνόνερο) των κρίσιμων συνδέσεων του υπόγειου δικτύου
ή συνδέσεων τοποθετημένων σε μη προσιτά σημεία, όπως σε μηχανοστάσια, φρεάτια
κ.α.
2) Έλεγχος της κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας καθώς και των υπολοίπων
αποφρακτικών βαλβίδων και η λειτουργία τους να ελέγχεται με την τοποθέτησή τους
στην κλειστή ή στη μερικώς κλειστή θέση. Η θέση εξαρτάται από τις επιπτώσεις που θα
επιφέρει μια πιθανή διακοπή στην παροχή αερίου.
3) Έλεγχος της στεγανότητας του συνόλου του δικτύου και η αποτύπωση των
ενδείξεων σε κατάλληλα βαθμονομημένο καταγραφικό πίεσης.
Ο παραπάνω έλεγχος είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
η απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου.
4) Έλεγχος καθοδικής προστασίας του υπόγειου χαλύβδινου δικτύου
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5) Έλεγχος των λεβήτων
6) Θα γίνεται παχυμέτρηση των σωλήνων Φ.Α. για να διαπιστωθεί το πάχος του
τοιχώματος.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Οι καυστήρες και τα παρελκόμενά τους πρέπει να επιθεωρούνται σύμφωνα με την
εγκατεστημένη ισχύ.
1) Στο κεντρικό λεβητοστάσιο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 3,315 KW (3
λέβητες) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 4 (τέσσερις)
δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε τρείς μήνες.
2) Στο λεβητοστάσιο ΤΕΠ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 525 KW (1
λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 2 (δύο)
δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες.
3) Στο νέο λεβητοστάσιο αποστείρωσης η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 280
KW (1 λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 1 (μία)
δηλαδή μία επιθεώρηση ανά έτος.
4) Στο παλαιό λεβητοστάσιο αποστείρωσης η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι
367 KW (1 λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται σε 2
(δύο) δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες
5) Στο λεβητοστάσιο του κτιρίου σχολής νοσοκόμων η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς είναι 420 KW (1 λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος
ορίζεται σε 2 (δύο) δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες
6) Στο λεβητοστάσιο του ερευνητικού κέντρου η συνολική εγκατεστημένη ισχύς
είναι 395 KW (1 λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος ορίζεται
σε 2 (δύο) δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε έξι μήνες
7) Στο λεβητοστάσιο της ταράτσας της Νέας Πτέρυγας η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς είναι 213 KW (1 λέβητας) άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά έτος
ορίζεται σε 1 (μία) δηλαδή μία επιθεώρηση ανά έτος
8) Στο λεβητοστάσιο ατμογεννητριών (4 ατμογεννήτριες) η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς είναι 1,786 KW άρα ο αριθμός των επιθεωρήσεων ανά
έτος ορίζεται σε 4 (τέσσερις) δηλαδή μία επιθεώρηση κάθε τρείς μήνες
από τον προμηθευτή για τη λειτουργία και συντήρηση θα πρέπει να γίνεται :
1) Έλεγχος οπτικός των παρελκόμενων (ηλεκτροβαλβίδες κ.λ.π.)
2) Έλεγχος στεγανότητας των παρελκόμενων (ηλεκτροβαλβίδες)
3) Καθαρισμός λεβήτων (εκκαπνισμός) μία φορά το χρόνο.
Ποιο συγκεκριμένα σε κάθε επιθεώρηση θα ελέγχονται τα εξής σε ότι αφορά τον
καυστήρα:
1) Η κατάσταση του καυστήρα
2) Η ρύθμιση της αναλογίας αερίου
3) Το σύστημα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων
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4) Το σύστημα επιτήρησης της φλόγας
5) Το σύστημα ελέγχου στεγανότητας
6) Δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας με πετρέλαιο DIESEL
Κάθε δεύτερη επιθεώρηση θα ελέγχεται:
1) Το σύστημα ανάφλεξης
2) Η ποιότητα της καύσης
3) Η λειτουργία του πιεζοστάτη αερίου και αέρα καύσης
4) Οι αυτόματες βαλβίδες ασφαλείας
5) Οι ασφαλιστικές βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης
6) Τυχόν συστήματα παρακολούθησης της πίεσης στην καπνοδόχο ή στο θάλαμο
καύσης.
7) Οι διάφορες λυχνίες σημάτων.
8) Η λειτουργία συστημάτων ανιχνευτών διαρροής Φ.Α. των λεβητοστασίων.
Ετήσια συντήρηση των τριών (3) ατμολεβήτων του κεντρικού λεβητοστασίου
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ τεμ.3
1. Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση των οργάνων του πίνακα του λέβητα
(διακόπτης ON/OFF,
θερμοστάτης λειτουργίας, θερμοστάτης ασφαλείας, ενδεικτικά όργανα, κτλ.).
2. Έλεγχος ακίδων (αντικατάσταση), αλλαγή μπεκ, αν χρειάζεται.
3. Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου και αντλίας.
4. Έλεγχος, ρύθμιση και αλλαγή συνδεσμολογίας πρεσσοστατών για λειτουργία
διβάθμιου καυστήρα στους λέβητες Νο 2 και Νο 3 (Τοποθέτηση δύο (2) τεμαχίων
συνολικά).
ΛΕΒΗΤΕΣ τεμ.3
1. Καθαρισμός σωληνώσεων (φλογαυλών - τούμπων με ψήκτρες).
2. Καθαρισμός θαλάμου καύσεως.
3. Έλεγχος καθρέφτη εμπρός και πίσω πόρτας (διαρροές κλπ) αποκατάσταση αν
χρειάζεται.
4. Μόνωση πόρτας εισόδου με κορδόνι αμιάντου ή σαλαμάστρα.
5. Καθαρισμός καπνοδόχου κλείσιμο και στεγανοποίηση.
6. Έλεγχος κτισίματος πυρότουβλων, αποκατάσταση όπου χρειάζεται. Τα υλικά
βαρύνουν τον συντηρητή.
7. Έλεγχος, καθαρισμός ηλεκτροδίων στάθμης νερού και των τριών (3) ατμολεβήτων.
8. Στεγανοποίηση ανθρωποθυρίδων με τα κατάλληλα υλικά (κορδόνι αμιάντου ή
σαλαμάστρα).
9. Χημικός καθαρισμός (1 φορά το χρόνο)
Ετήσια συντήρηση των τεσσάρων (4) ατμογεννητριών
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ τεμ.4
1) Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών καυστήρα
2) Αποσύνδεση και καθαρισμός φλογοσωλήνα
3) Καθαρισμός διασκορπιστήρα αέρα
4) Καθαρισμός των ηλεκτροδίων ανάφλεξης
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5) Καθαρισμός των καλωδίων υψηλής τάσης
6) Καθαρισμός των μπεκοσωλήνων και της φλογοκεφαλής
7) Καθαρισμός του φωτοκύτταρου
8) Καθαρισμός της φτερωτής αέρα
9) Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας πετρελαίου
10) Καθαρισμός του φίλτρου γραμμής τροφοδοσίας καυσίμου
11) Έλεγχος και αντικατάσταση εάν απαιτείται των εύκαμπτων σωλήνων πετρελαίου
12) Σύσφιξη των επαφών του ηλεκτρικού κυκλώματος
13) Επανατοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων και ρύθμιση της θέσεως αυτών
14)
Επανατοποθέτηση του καυστήρα στην ατμογεννήτρια
15)
Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία
16) Λήψη καυσαερίων από τον καπναγωγό
17) Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου
18) Επαναληπτική διαδικασία δειγματοληψίας καυσαερίων / ρύθμισης αναλογίας αέρα
– καυσίμου με σκοπό την εύρυθμη, οικονομική και εντός των προβλεπόμενων από τη
νομοθεσία ορίων λειτουργίας.
19)
Έκδοση φύλλου ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
20)
Έλεγχος των θερμοστατών / πρεσσοστατών οδήγησης του καυστήρα και ρύθμιση
αυτών
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ τεμ.4
1) Απεγκατάσταση καυστήρα
2) Άνοιγμα καπακιού ατμογεννήτριας.
3) Έλεγχος της πυρίμαχης επένδυσης της πόρτας αλλά και της σερπαντίνας για
φθορές ή κατακρημνίσεις
4) Έλεγχος του εσωτερικού της ατμογεννήτριας για διαρροές ή παραμορφώσεις
5) Καθαρισμός / εκκαπνισμός θαλάμου καύσης και διαδρομών καυσαερίων
6) Έλεγχος και ρύθμιση του ασφαλιστικού υπερπίεσης
7) Κλείσιμο πόρτας και επανεγκατάσταση καυστήρα
8) Έλεγχος για διαρροή καυσαερίων από το λέβητα και αποκατάσταση αυτής
9)
Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση των οργάνων του πίνακα της ατμογεννήτριας
(συσφίξες ηλεκτρικών επαφών, πρεσσοστάτης λειτουργίας, πρεσσοστάτης 1ης/2ης,
πρεσσοστάτης ασφαλείας,ενδεικτικά όργανα, κτλ.).
10)
Αντικατάσταση εύκαμπτων σωλήνων τροφοδοσίας νερού (εφόσον χρειάζεται)
11) Χημικός καθαρισμός (1 φορά το χρόνο)
ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται επτά (7) χημικοί καθαρισμοί στη
διάρκεια της σύμβασης (ένας χημικός καθαρισμός για κάθε σερπαντίνα και κάθε
ατμολέβητα).
Ο προγραμματισμός των καθαρισμών θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική
Υπηρεσία του Ιδρύματος.
Για το χημικό καθαρισμό θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο διάλυμα υδροχλωρικού οξέος,
το οποίο θα τεθεί σε ανακυκλοφορία μέχρι την πλήρη ιζηματοποίηση των σκληρών
επικαθήσεων.
Για την ανακυκλοφορία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά εξοπλισμός του αναδόχου
(αντλία, δοχείο, σωλήνες κτλ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσει αδρανοποίηση με σόδα
και ξέπλυμα της σερπαντίνας για την απομάκρυνση του ιζήματος. Για την πλήρη
απομάκρυνση του ιζήματος, θα τεθεί σε λειτουργία η ατμογεννήτρια ή ατμολέβητας επί
δύο ώρες, με οδήγηση όλου του παραγόμενου ατμού στην αποχέτευση.
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Εάν κατά την παράδοση σε πλήρη λειτουργία διαπιστωθεί ότι η διαδικασία του χημικού
καθαρισμού δεν έχει γίνει ολοκληρωμένα, αυτή θα επαναληφθεί χωρίς επιπλέον
κόστος. (Όλα τα απαιτούμενα υλικά για την εκτέλεση των χημικών καθαρισμών θα
βαρύνουν τον ανάδοχο).
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
Η συντήρηση των καυστήρων αερίου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΦΕΚ236Β/26-03-97 (Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου),
ΦΕΚ963Β/15-07-03 (Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού
Αερίου), καθώς και τις οδηγίες του κατασκευαστή ώστε να τηρούνται τα
απαιτούμενα για την καλή λειτουργία και την ισχύ των εγγυήσεων.
Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά συντήρησης που θα χρησιμοποιηθούν.
Επιπλέον για όλους τους λέβητες, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον Δύο
(2) φορές κατά την διάρκεια της ετήσιας σύμβασης (μία στο πρώτο δίμηνο και μία στο
τελευταίο δίμηνο), να εκδίδει μετά από σχετικές μετρήσεις τα φύλλα μέτρησης
καυσαερίων και ότι άλλο έγγραφο σχετικό με την λειτουργία τους απαιτείται από την
σχετική Νομοθεσία.
Κατ΄ εξαίρεση για τους λέβητες με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή ίση με 400.000
BTU επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και η
καταχώρησή τους στο σχετικό βιβλίο.(ΦΕΚ 369/24-05-93 άρθρο 4).
Τα παραπάνω, θα συνυποβάλλονται με το Ημερολόγιο της συντήρησης, στην Τεχνική
Υπηρεσία και στην Επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης.
Εννοείται ότι η συντήρηση των καυστήρων θα γίνεται όχι μόνο για την χρήση Φυσικού
αερίου, αλλά και για την χρήση πετρελαίου, διότι πρέπει να είναι έτοιμη προς χρήση, σε
κάθε περίπτωση. (Μικτή καύση).
Οι καυστήρες που υπάρχουν στον Νοσοκομείο είναι Riello Rls 160/50/28 καθώς και
Weishaupt GL3/1-E και RGL7/1-D
ΑΝΤΛΙΕΣ – ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ
Κατά την συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να γίνουν τα
ακόλουθα:
_ Τα εξαρτήματα στεγανοποίησης θα ελεγχθούν διεξοδικά.
_ Τα μηχανικά μέρη, όπως φτερωτές, καπάκια κτλ., θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί
ότι λειτουργούν σωστά και τυχόν βλάβες θα αποκατασταθούν.
_ Τα ηλεκτρικά μέρη, θα ελεγχθούν και θα αποκατασταθούν οι όποιες βλάβες ή όπου
αυτό δεν είναι δυνατόν θα γίνουν οι σχετικές προτάσεις, για να αντικατασταθούν,
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παρούσα.
ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ελέγξει όλα τα σχετικά δοχεία διαστολής και να
αναφέρει τυχόν δυσλειτουργία.
ΔΙΚΤΥΑ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

7

ΑΔΑ: Ψ0ΘΗ46906Π-177

21PROC008184386 2021-02-23

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιθεωρήσει τα σχετικά δίκτυα ατμού και νερού εντός των
λεβητοστασίων και να ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή Παρακολούθησης
εργασιών για διαρροές, βλάβες ή αστοχίες σε σωληνώσεις ή σε διακοπτικό υλικό.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
_ Πριν από την διαμόρφωση και την υποβολή της προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι
εργολήπτες υποχρεούνται να επισκεφτούν τα λεβητοστάσια ώστε να είναι ενήμεροι για
τις εγκαταστάσεις και το έργο που θα πρέπει να επιτελέσουν. Η προσφορά θα δοθεί
ανά λεβητοστάσιο.
Ο Μειοδότης θα αναδειχθεί από το σύνολο του τιμήματος των προσφορών του ανά
λεβητοστάσιο.
_ Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, αποδέχεται τον
ορισμό του, ως Υπεύθυνου Αερίου για την λειτουργία και Συντήρηση της
εσωτερικής εγκατάστασης του Εσωτερικού Δικτύου του Φυσικού Αερίου του
νοσοκομείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
_ Ο εργολήπτης που θα αναλάβει τη συντήρηση θα καταθέσει πρόγραμμα εργασιών
στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία δύναται να το αναμορφώσει αν κριθεί απαραίτητο με
γνώμονα την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Το πρόγραμμα αυτό τελικά
θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία και θα τηρηθεί ως το πέρας των εργασιών.
_ Επίσης ο Ανάδοχος θα τηρεί Ημερολόγιο Εργασιών Συντήρησης και
Επιθεωρήσεων για το σύνολο των εγκαταστάσεων που συντηρεί, στο οποίο
εκτός από τις προγραμματισμένες εργασίες, αποτελέσματα μετρήσεων,
ελέγχων ή άλλων επεμβάσεων κλπ, θα καταχωρείται και κάθε παρατήρηση ή
γεγονός που τυχόν έχει σαν συνέπεια την επισφαλή λειτουργία ή δυσλειτουργία
των εγκαταστάσεων.
Το Ημερολόγιο αυτό θα τίθεται σε γνώση της υπηρεσίας μας, θα υπογράφεται από την
επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης και θα υποβάλλεται στην υπηρεσία
προκειμένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος.
Δεν προκύπτει πρόσθετο τίμημα για τις εξής βλάβες:
α) όταν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά
β) τα ανταλλακτικά διατίθενται από το Νοσοκομείο.
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να εγερθεί καμιά οικονομική αξίωση από τον
Ανάδοχο για την ορθή ενσωμάτωση αυτών στις εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από
τον προμηθευτή που έχει επιλέξει το Νοσοκομείο.
_ Στις επισκευές μικρής έκτασης, τις οποίες θα εκτελεί ο ανάδοχος υποχρεωτικά και
χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι
εξής :
o Η εργασία αντικατάστασης θερμοστατών, θερμομέτρων, ενδεικτικών λυχνιών,
φίλτρων κάθε είδους, λαδιών οργάνων ένδειξης, αναλωσίμων υλικών, ασφαλειών όπου
απαιτηθεί,
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o Η εργασία αντικατάστασης ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε μηχανήματα,
συσκευές και εγκαταστάσεις που υφίστανται φθορά από την χρήση και είναι επιτόπιας
επισκευής.
o Μικρές συγκολλήσεις.
o Διάφορες ρυθμίσεις και δοκιμές
o Παρελκόμενα αυτόματων καύσης (π.χ. βάσεις, πλαϊνά βάσεων, δακτύλιοι και
φλάντζες φωτοαντιστάσεων κλπ)
o Παρελκόμενα αντλιών καυστήρων (π.χ. πηνία αντλιών, καλώδια αντλιών, σετ
προσθήκης λαιμού αντλίας, φλάντζες αντλιών, φίλτρα αντλιών κλπ)
o μετασχηματιστές
o ακίδες μονές και σετ ακίδων
o πυκνωτές
o σωληνάκια καυστήρων φλεξιμπλ
o ορειχάλκινα εξαρτήματα (π.χ. μαστοί, συστολές, μούφες κλπ)
o ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου και αντίστοιχα πηνία
o πηνία ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων αερίου
o μπεκ
o κόμπλερ
o πυρόχωμα
Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς
Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση, ο συντηρητής υποχρεούται να
συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο
συντήρησης, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 της Υ.Α. οικ.189533/7-11-2011
(ΦΕΚ 2654 / Β’ / 09-11-2011) και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στην Τεχνική
Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα
προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή
λειτουργία του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων
και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου).
Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις.
Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωμένα ατομικά μπλόκ με
φύλλα συντήρησης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 της Υ.Α. οικ.189533/7-112011 (ΦΕΚ 2654 / Β’ / 09-11-2011) (δίφυλλα με πρωτότυπο και αντίγραφο), με
αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα υπάρχουν
εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή.
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:
_ Στο τίμημα της σύμβασης θα συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή για την Εξαμηνιαία
Επιθεώρηση και Πιστοποίηση των εργασιών συντήρησης από ανεξάρτητο
κοινοποιημένο Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, το οποίο θα διαθέτει τους
κατάλληλους και ικανούς για το σκοπό αυτό Επιθεωρητές και το οποίο θα εκδώσει
Πιστοποιητικό Επιθεώρησης για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων Φυσικού
Αερίου του νοσοκομείου.
_ Ειδικά για τους ατμολέβητες θα εκδίδεται πιστοποιητικό από φορέα πιστοποιημένο
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2656Β/28-9-2012.
_ Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελεί εργασίες στα πλαίσια της συντήρησης ή
που καλείται για αποκατάσταση βλάβης θα πρέπει να συμπληρώνει το έντυπο
«Τεχνική Έκθεση Βλάβης» (Παράρτημα 1) το οποίο και θα κατατίθεται στην Τεχνική
Υπηρεσία του νοσοκομείου.
_ Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλα για τις
αντίστοιχες εγκαταστάσεις ατμού και νερού, ως προς τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες,
γνωστών και αναγνωρισμένων οίκων που δραστηριοποιούνται επί μακρών στην
Ελληνική Αγορά, και πριν την τοποθέτησή τους θα επιθεωρούνται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης η οποία διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψής τους σε περίπτωση
που δεν πληρούν τα παραπάνω.
_ Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν κατάλογο πελατών στους οποίους
έχουν προσφέρει ή προσφέρουν συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας, υπηρεσίες.
Στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να φαίνεται η επωνυμία του πελάτη, τηλέφωνο επαφής
και σχετικό όνομα υπευθύνου με τον οποίο το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να
επικοινωνήσει.
_ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εμπειρία (αποδεδειγμένη με έγγραφα) στην
συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεων, κατά προτίμηση από μεγάλα Δημόσια
Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
_ Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2000
στις
α)ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ή
β) Συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων & θα πρέπει αποδεδειγμένα να
διαθέτει προσωπικό πιστοποιημένο στην συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων και
δικτύου Φυσικού Αερίου.
_ Ο Ανάδοχος θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχει τις κατάλληλες άδειες και εμπειρία σε
παρόμοιες ή μεγαλύτερες εγκαταστάσεις σε Νοσοκομεία ή στη Βιομηχανία.
_ Οι παραπάνω αποδείξεις θα τεκμηριώνονται με τα ανάλογα πιστοποιητικά και
συμβάσεις αντιστοίχως.
_ Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, είναι οι
ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν αναλυτικό τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που
απαιτούνται, είτε για την συντήρηση, είτε για την επισκευή των εγκαταστάσεων,
σύμφωνα με τον οποίο θα δεσμεύονται στην περίπτωση που το νοσοκομείο
προμηθευτεί τα παραπάνω.
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Σε κάθε περίπτωση όμως το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμά του να προμηθευτεί από
αλλού τα ανταλλακτικά σε περίπτωση συμφερότερης ή ποιοτικότερης προσφοράς.
_ Ο ανάδοχος οφείλει να έχει στη διάθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας τηλέφωνο ανάγκης
(κινητό) καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες του χρόνου
(365).
Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει στην Τεχνική
Υπηρεσία τα κινητά των αντίστοιχων υπευθύνων των εγκαταστάσεων, τα οποία θα
παραμένουν ανοικτά σε όλο το εικοσιτετράωρο.
Οι ενδιαφερόμενοι με δικαιολογητικά θα αποδεικνύουν την τεχνική τους επάρκεια, τη
γνώση και την εξειδίκευσή τους στον τύπο των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου,
επίσης και τη δυνατότητα προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών καθώς και τη
διατήρηση τυχόν stock ασφαλείας.
_ Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι έχουν λάβει
υπόψη τους τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες του έργου.
_ Οι ενδιαφερόμενοι με δικαιολογητικά ή Υπεύθυνη Δήλωση θα αποδεικνύουν ότι
έχουν στην κατοχή τους όλα τα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών
των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.
_ Οι τιμές θα δοθούν κατά μονάδα (λέβητα-καυστήρα), σύστημα πυρανίχνευσης.
_ Μειοδότης θα αναδειχθεί ένας συντηρητής για το σύνολο των εγκαταστάσεων.
_ Απαράβατος όρος της σύμβασης αποτελεί και η προμήθεια των ανταλλακτικών με
πίστωση.
Συντηρητής που δεν συμφωνεί απορρίπτεται.
2.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών
προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην
Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 25,του Ν4412/16.
3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται
μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που περιλαμβάνει τρεις επί μέρους,
ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους: α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω
παραγράφων 3. Α, Β, Γ.
Ο ενιαίος και οι επί μέρους σφραγισμένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν:

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί μέρους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Τον αριθμό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του
διενεργούντος τον διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας.
3Α.

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

O φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει:
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016, όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε
μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληροί τα
σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75
(εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).
Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16:
i) Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).
ii) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.).
Σύμφωνα με το άρθρο 79Α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/17, η
υποβολή του ΤΕΥΔ, δύναται να υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα
αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση
αυτής.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής (www.kat-hosp.gr), στη διαδρομή : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, όπου έχουν ορισθεί τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν (για το πεδίο
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής θα συμπληρωθεί μόνο το πεδίο α: Γενική ένδειξη για όλα τα
κριτήρια επιλογής), καθώς και στον ιστότοπο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο

πεδίο «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και οδηγίες
συμπλήρωσής του».
β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως
ισχύει, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα να δηλώνει την
αποδοχή, πλήρως και ανεπιφύλακτα, των όρων της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα
με το συνημμένο υπόδειγμα.
3Β.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
αναφέρονται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3Γ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, στο οποίο
αναγράφεται η προσφερόμενη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Οι
τιμές αυτές θα περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεων, εκτός από το ΦΠΑ.
Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

4.

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική
τιμή, για την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση
τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές, με την αυτή ακριβώς τιμή.
Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με κλήρωση από το αρμόδιο όργανο
παρουσία των οικονομικών φορέων.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα (1) έτος (12 μήνες).
Δύναται να δοθεί παράταση, η διάρκεια της οποίας δεν θα ξεπερνά το 50% της
συνολικής συμβατικής διάρκειας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αναδόχου.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

6.


7.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, απαιτείται για συμβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης των 2.500,00€.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η υπηρεσία δύναται να ορίσει, στην περίπτωση
που δεν έχει οριστεί σχετική επιτροπή παρακολούθησης του έργου, υπάλληλό της, ως
επόπτη της σύμβασης, με καθήκοντα εισηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 216 του
Ν4412/16.
8.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της
συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας για εφάπαξ υπηρεσία ή
τμηματικά, που αναλογεί στην τμηματική παραλαβή της υπηρεσίας ανά μήνα ή όπως
άλλως συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και της υπηρεσίας.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών
που απαιτούνται βάσει του Ν4412/16 άρθρο 200.
9.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 8%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων 0,07% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και β)

13

ΑΔΑ: Ψ0ΘΗ46906Π-177

21PROC008184386 2021-02-23

κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του Υπ.Οικ. Αν
γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος.
10.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
(Ν. 4412/16, Ν. 4497/17 άρθρο 107 και Ν. 4605/2019 άρθρο 43).

Ακριβές Αντίγραφο
Διοικητής του Νοσοκομείου

Ιωάννης Ηλιόπουλος
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Συνημμένα: 1) Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
2) Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
3) ΤΕΥΔ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
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1. Υπόδειγμα ΥΔ για αποδοχή των όρων της διακήρυξης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)
Προς:
ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό: παροχή των υπηρεσιών της
«συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ»
Ο/Η (όνομα)
Επώνυμο
Όνομα & επώνυμο πατέρα
Όνομα & επώνυμο μητέρας
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τόπος κατοικίας
Αριθμός δελτίου ταυτότητας

:
:
:
:
:
:
:
:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α.

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσης προκήρυξης.

β.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

γ.
Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του
Διαγωνισμού.
δ.

Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς:
ΓΝΑ ΚΑΤ, για τον διαγωνισμό: παροχή των υπηρεσιών της
«συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου, καυστήρων, λεβήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ»
Τίμημα
Αριθμητικώς για ένα (1) έτος

ΦΠΑ 24%
Αριθμητικώς

Τίμημα με ΦΠΑ
Αριθμητικώς

Τίμημα
ολογράφως

ΦΠΑ 24%
Ολογράφως

Τίμημα με ΦΠΑ
Ολογράφως

Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η αξία προ ΦΠΑ λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών. Εάν στη στήλη αξία χωρίς ΦΠΑ υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής
αριθμητικώς κα της τιμής ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Εφόσον
από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα
εταιρείας)
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(TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

i

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221996
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Νίκης 2, Κηφισιά, ΤΚ. 145 61
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γκάργκουλας Κώστας
- Τηλέφωνο: 213 2086333
- Ηλ. ταχυδρομείο: prom13@kat-hosp.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kat-hosp.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[……]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε σύμβαση υπηρεσίας «συντήρησης δικτύου φυσικού αερίου,
καυστήρων, λεβήτων του ΓΝΑ ΚΑΤ»
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
[……]
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
iii
μεσαία επιχείρηση ;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
iv
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
v
κατάλογο :
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
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Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
vi
κοινού με άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
vii
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
xii

δραστηριότητες ·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
xiii

τρομοκρατίας ·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
[] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
xxi
ασφάλισης , στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
αναφερθούν
αναφερθούν
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
λεπτομερείς
λεπτομερείς
xxii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
xxiii
εγγράφων):
[……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
xxiv
εργατικού δικαίου ;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
xxv
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,
ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
-[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
xxvi
αυτές τις περιστάσεις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
xxvii
επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
xxix
σύμβασης ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
xxx
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
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[] Ναι [] Όχι
[…...........]

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

25

ΑΔΑ: Ψ0ΘΗ46906Π-177

21PROC008184386 2021-02-23

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που
η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
xxxi
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική
Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που [……],[……][…]νόμισμα
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
xxxii
είναι ο εξής
:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
[……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
xxxiii
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής :
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
[…................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςxxxiv
xxxv
αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική
αναλογία μεταξύ x και y
-και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
[……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του

27

ΑΔΑ: Ψ0ΘΗ46906Π-177

21PROC008184386 2021-02-23

οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
xxxvi
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
διακήρυξη):
προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
υπηρεσιών:
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
xxxvii
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
, ο διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
[…...........]
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
Περιγρα
ποσά
ημερομη παραλήπτ
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
φή
νίες
ες
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
xxxviii
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
xxxix
υπηρεσίες , ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
[……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
[....……]
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
[] Ναι [] Όχι
xl
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
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μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο
της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
xli
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
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α)[......................................……]

β) [……]
[……]

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

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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[….............................................]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
[……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
[……] [……]
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
xlii
που αναφέρονται , εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
xliii
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10
εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν.
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2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν.
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
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κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα
αυτό.
xxxii

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

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

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxv

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvi

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

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

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

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

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xliii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω
πρόσβαση.
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