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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΔΑΜ: 19PROC005519083

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΤΗΛ.: 210-7261079
Φ. 646/59/ 9907
Σ.4082
Αθήνα, 04 Σεπ. 2019

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Εργασιών
Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας «SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)»
Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Συστήματος «ΦΙΛΙΠΠΟΣ/SAP» ΝΝΑ - ΝΝΚ για
ένα (1) έτος, Εκτιμώμενης Αξίας 43.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 59/19
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Ανάδειξη
Μειοδότη

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής για το σύνολο των εργασιών.
Ημερομηνία: 17 Σεπ 2019
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 11:30πμ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΝΑ
Καρέ Αξιωματικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως συνημμένο παράρτημα «Γ».

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ως Πίνακας Προμηθευτέου Υλικού
συνημμένου Παραρτήματος «Γ»

CPV

72500000-0

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

43.000,00€ πλέον
ΦΠΑ, KAE 0873

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ως συνημμένο Παράρτημα «Γ»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του
Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
(6,27868%)

του

αναλογούντος
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 64 Ν. 4172/13)

ΑΔΑΜ: 19PROC005519083

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος
εισοδήματος (8%) για την εργασία.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
α.
Του Ν.Δ. 721/1970 (ΦΕΚ 251Α/70) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και
Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
β.
Του Ν. 1400/73 «Περί καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων
Δυνάμεων»
γ.
Του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(Φ.Ε.Κ. 145Α//05-08-2016)
δ.
Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09-03-13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» όπως τροποποιήθηκε
συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016.
ε.
Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας»
όπως τροποποιήθηκε συμφώνως άρθρου 377 Ν.4412/2016.
στ. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
ζ.
Πρακτικό Νοσοκομειακού Συμβουλίου ΝΝΑ από 16-05-2019 (Α/Α 05)
η. ΦΕΚ 3698 Α΄//16-11-16 (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης)
θ. ΑΑΥ με Αρ. Πρωτ. 2019000782 (ΑΔΑ: ΨΠ4Ε6-ΕΒΩ).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1.
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την
Παροχή Εργασιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας «SERVICE LEVEL
AGREEMENT (SLA)» Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Συστήματος
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ/SAP» ΝΝΑ - ΝΝΚ για ένα (1) έτος, Εκτιμώμενης Αξίας 43.000,00€
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών και συμφώνως
Τεχνικών Προδιαγραφών Παραρτήματος «Γ».
2.
Από την διαγωνιστική διαδικασία θα προκύψει μειοδότης για το σύνολο
των εργασιών. Το ΝΝΑ θα συνάψει Σύμβαση, με τον μειοδότη, για την εργασία
θέματος.
3.
Το ΝΝΑ, στην απόφαση κατακύρωσης, θα αποφασίσει την ανάθεση των
εργασιών που αναγράφονται στον Πίνακα Εργασιών.
4.
Η Σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή μέχρι
εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο).
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΝΝΑ – ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ –
2Ος ΟΡΟΦΟΣ

Έως Δευτέρα 16
ΝΝΑ – ΚΑΡΕ
Ημερομηνία: Τρίτη
Σεπ 2019
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ – 17 Σεπ 2019
ΚΑΙ ΩΡΑ από
4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
ΩΡΑ: 11:30
09:00 πμ 14:00.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
5.
Η αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών θα
διενεργηθεί κατά την κρίση της επιτροπής συμφώνως άρθρου 117,παράγραφος 4,
Ν.4412/16.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00€ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι
Διεύθυνση Αναθέτουσας
Τηλέφωνο
Φαξ
AΦΜ
Δ.Ο.Υ.

: ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.
: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, ΑΘΗΝΑ,11521
: 210-7261079 (όλες τις εργάσιμες ημέρες 12:0014:00).
: 210-7261830.
: 090153025
: ΨΥΧΙΚΟΥ

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε :
α.
Διαδικασίες Διαγωνισμού: Τμήμα Διαγωνισμών ΝΝΑ, τηλ. 2107261079 (12.00-14.00).
β.
Τεχνικές προδιαγραφές: Γραφείο Μηχανογράφησης (210-7261085)
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο
της παρούσας προκήρυξης συμφώνως παραγράφου 5 άρθρου 117 του Ν.
4412/16. Τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Πρόσθετοι- Ειδικοί Όροι),
«Γ» (Πίνακας Εργασιών-Τεχνικές προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς), «Ε» (Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου
Υπεύθυνης
Δήλωσης),
της
παρούσας
διακήρυξης,
αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Οι ειδικοί όροι και το παράρτημα «Γ» κατισχύουν
των γενικών όρων.

Αρχιπλοίαρχος (ΥΙ) Βασίλειος Γκούμας ΠΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΝΑ
Για την ακρίβεια
ΜΠΥ ΤΕ/Διοικ. Λογιστ. Α΄ Βαθμού
Μαρίτσα Ευαγγελία
Προϊσταμ. Τμημ. Γραμματείας ΝΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
«Α» Γενικοί όροι
«Β» Πρόσθετοι- Ειδικοί όροι
«Γ» Πίνακας Εργασιών/Τεχνικές προδιαγραφές
«Δ» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«Ε» Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αθήνα, 04 Σεπ. 2019
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ. 646/59/9907/Σ.4082

ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά
σφραγισμένο φάκελο συμφώνως άρθρου 92, παράγραφος 1, Ν.4412/16 στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
α.
Η λέξη «προσφορά» με κεφαλαία γράμματα.
β.
Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
γ.
Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής.
δ.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε.
Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).
2.
Οι προσφέροντες, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφοράς, υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα
εμπεριέχει τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία
του άρθρου 92, παράγραφος 2, Ν.4412/16 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις:
α. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετείται (επί ποινή
απόρριψης) με την ένδειξη ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ’’ Υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο (ΤΕΥΔ) συμφώνως ΦΕΚ Β’
3698//16-11-16 (Παράρτημα «Ε»), η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των
τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών χωρίς απαίτηση βεβαίωσης του γνήσιου υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ανωτέρω
παραγράφου θα πρέπει να αναλαμβάνεται και από τα πρόσωπα που τελούν ως
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντος
οικονομικού φορέα καθώς και από εκείνα τα οποία ενδέχεται να έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, και θα πρέπει να
υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντος
οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 (αα) και 1 (ββ) του άρθρου 73
του Ν.4412/2016, ως ακολούθως:
i. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών από τους διαχειριστές.
ii. Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών, από το διευθύνοντα
σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά για την περίπτωση των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) η υποχρέωση προσυπογραφής από τα μέλη του
διοικητικού συμβουλίου γεννάται όταν δεν υφίσταται εκπρόσωπος της εταιρείας
(σύμφωνα με το καταστατικό της) ενώ σε διαφορετική περίπτωση υπογράφει ο
εκπρόσωπος της εταιρείας.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υφίσταται νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα, το
ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν και συνυποβάλλεται το παραστατικό
εκπροσώπησης.
β. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης) με την ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’
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τα τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται επιπρόσθετα στο
Παράρτημα «Γ».
Επισημαίνεται ότι απαιτείται αντιστοίχιση των προσφερομένων εργασιών
με τον Πίνακα Παρεχόμενων Εργασιών Παραρτήματος «Γ» της παρούσης.
γ.
Στις περιπτώσεις που στην προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα , αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α' 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως
και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών(επί ποινή απόρριψης).
δ.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (επί ποινή απόρριψης).
ε.
Οι Υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των
τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου υπογραφής
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
στ. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου τοποθετείται η έντυπη οικονομική
προσφορά.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
(1) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά - η οποία θα περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς - απαραίτητα σε δύο αντίγραφα, εκ των
οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο, διαμορφωμένα ως
εξής:
(Η οικονομική προσφορά να προσκομίζεται και σε ηλεκτρονική μορφή, οπτικό ή
μαγνητικό μέσο, π.χ cd κτλ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
(α)
Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) ανά
εργασία όπως αυτές αναγράφονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή του
παραρτήματος «Γ». Η προσφορά, θα υποβάλλεται για τη συνολική ποσότητα
κάθε εργασίας αλλά και για το σύνολο των εργασιών. Κριτήριο σύναψης
Σύμβασης για την ανάθεση των εργασιών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των
εργασιών.
(β)
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της
αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η
τιμή ολογράφως.
(γ)
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς
και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών που απαιτούνται
για τις εργασίες, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την
Υπηρεσία.
(δ)
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή
μέχρι την οριστική παράδοση της εργασίας. Αποκλείεται οποιαδήποτε
αναπροσαρμογή των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των εργασιών που θα προμηθεύσει, βάσει των
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τιμών της προσφοράς του, μέχρι την οριστική παράδοση της εργασίας και την
αποπληρωμή της.
(ε)
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν
ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο, να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν προσθήκες ή διορθώσεις, οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
(στ)
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα
ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις,
δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
(ζ)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μειοδότης προτίθεται να
αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεσης
εργασίας πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του
τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευσή τους, ότι θα
θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη
εργασία, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα
καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή
τμήματος
που Επωνυμία
Ημερομηνία
Δήλωσης
προτίθεται
ο
υποψήφιος Υπεργολάβου
Συνεργασίας
μειοδότης να αναθέσει σε
Υπεργολάβο

(2)
Η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
για το σύνολο των εργασιών.
(3)
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 του Ν.
4412/2016, η σύναψη Σύμβασης θα γίνει με τον προμηθευτή με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
για το σύνολο των εργασιών, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
(4)
Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων/ισοδύναμων προσφορών,
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 2
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Tο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα
www.hellenicnavy.gr και έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες
(300) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 97, παρ.4, Ν.4412/2016), προθεσμία που
αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97, παρ. 4,
Ν.4412/2016), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της,
μέχρι 300 ημέρες.
4.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της
ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το
αποδεχθεί.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1.
Οι τιμές των προσφορών για τις παρεχόμενες εργασίες θα εκφράζονται σε
ευρώ.
2.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις,
εκτός από τον ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από
τις κάτωθι περιπτώσεις:
α.
Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
β.
Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την
αναθέτουσα αρχή.
γ.
Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον
προβλεπόμενο.
δ.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
ε.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.
στ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να
προβλέπεται από τη διακήρυξη
ζ.
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους
της Διακήρυξης
η.
Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα
και δεν διορθώνονται/αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.
θ.
Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται
από τη διακήρυξη.
ι.
Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη.
ια. Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 26 του Ν.
4412/16.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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1.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης, η
Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση - μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλ.
αλληλογραφίας - προς τον/τους προσφέροντα/ες οικονομικό/ούς φορέα/είς στους
οποίους πρόκειται να γίνει κατακύρωση προκειμένου να προσκομίσει/ίσουν τα
κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του Ν. 4412/16:
α. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του εκπροσώπου του μειοδότη
οικονομικού φορέα.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του οικονομικού φορέα καθώς των
μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου αυτού ή προσώπων
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του
οικονομικού φορέα.
δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν τα κάτωθι:
(1) Οι πράξεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις Εργατικής
Νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ που έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς .
(2) Η ημερομηνία επιβολής των ανωτέρω πράξεων.
(3) Η σοβαρότητά τους σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β` 266).
(4) Ο αριθμός και η ημερομηνία των διενεργηθέντων ελέγχων από τους
οποίους προέκυψαν οι εν λόγω πράξεις.
Στην περίπτωση που οι πράξεις αυτές αφορούν την αδήλωτη εργασία, αυτό
θα πρέπει να μνημονεύεται ξεχωριστά.
2. Στις περίπτωση όπου το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα
πιστοποιητικά/έγγραφα παρ. 1β, και 1γ του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 2,
του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, αυτά μπορούν να αντικαθίστανται από ένορκη
βεβαίωση ή, προκειμένου για οικονομικούς φορείς με έδρα κράτη - μέλη ή χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο οικονομικός φορέας. Ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις/ένορκες βεβαιώσεις θα
συνοδεύονται απαραιτήτως και επί ποινή απόρριψης από επίσημη δήλωση των
αρμόδιων δημόσιων αρχών στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα
ή τα πιστοποιητικά παρ. 1β, και 1γ του παρόντος.
3. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α του παρόντος απαιτείται να έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.
4.
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1β και 1δ του παρόντος απαιτείται επί
ποινή απόρριψης να φέρουν ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες προ της
υποβολής τους.
5.
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1γ απαιτείται επί ποινή απόρριψης
να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Στην περίπτωση όπου δεν
αναγράφεται ημερομηνία ισχύος, ισχύουν και για αυτά τα αναγραφόμενα στην
παράγραφο 4 του παρόντος.
6.
Ειδικά για το δικαιολογητικό της παραγράφου 1δ του παρόντος και μέχρι
να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16 από την αρμόδια
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αρχή, αυτό αντικαθίσταται επί ποινή απόρριψης από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 376 του
Ν. 4412/16.
7.
Για τις ένορκες βεβαιώσεις, απαιτείται επί ποινή απόρριψης αυτές να
έχουν εκδοθεί σε χρονικό διάστημα έως και τριών (3) μηνών προ της ημερομηνίας
υποβολής τους, ενώ οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.
8.
Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν
ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
9.
Ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται απαραίτητα εντός σφραγισμένου
φακέλου στον οποίο αναγράφεται η φράση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 59/19» στην
Γενική Γραμματεία ΝΝΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης.
10.
Στην περίπτωση όπου ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίσει τα
αιτούμενα δικαιολογητικά κατά την ανωτέρω προθεσμία ή στα προσκομισθέντα
δικαιολογητικά υπάρχουν ασάφειες, εφαρμόζονται τα αναγραφόμενα στις
παραγράφους 2 έως 5 άρθρου 103 του Ν. 4412/16.
11.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
12.
Αν το/τα τμήμα/τα της σύμβασης το/τα οποίο/α ο κύριος ανάδοχος είχε
αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας
της Σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των παραπάνω
πιστοποιητικών/ βεβαιώσεων κτλ και για τους υπεργολάβους αυτούς.
13.
Η κατακύρωση για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο/σύμβασης, γίνεται στο
μειοδότη για το σύνολο των εργασιών του παραρτήματος «Γ» κατόπιν
απόφασης της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής. Η έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, ανακοινώνεται
εγγράφως στον ανακηρυχθέντα μειοδότη/προμηθευτή.
14.
Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που
του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική συμφωνία πλαίσιο/σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος, με απόφαση του Έχοντος την Οικονομική Εξουσία (ΕΟΕ) μετά από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
από το νόμο κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.
Ένσταση επιτρέπεται κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της
παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
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διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16.
2.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται η καταβολή
παραβόλου υπέρ Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης. Το ύψος του ανωτέρω παραβόλου
μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
α.
Να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του
διαγωνισμού.
β.
Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή
του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της
Διακήρυξης.
γ.
Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
2.
Σε περίπτωση ανάδειξης μειοδότη μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών ΑΜΔ ή
Διακλαδικών ΑΜΔ από αρμόδιους φορείς του ΠΝ ή έτερους φορείς του ΥΕΘΑ, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς για την ματαίωση της παρούσας
διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και των έννομων αποτελεσμάτων που
απορρέουν από αυτή.
3.
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η
σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι ένα (1) έτος από την υπογραφή της ή
μέχρι εκπληρώσεως των συμβατικών υποχρεώσεων (όποιο επέλθει πρώτο).
2.
Επισημαίνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης αναφέρεται στο χρόνο
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναγράφονται σε αυτή από τα
συμβαλλόμενα μέλη.
3.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις
προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
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4.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της εργασίας καθώς και τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση τη Διακήρυξη και
την προσφορά του ή των μειοδοτών και κατ’ ισχύει αυτών, πλην καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
5.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατόπιν έκδοσης της
κατακυρωτικής απόφασης και κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος,
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον
εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.
6.
Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και την επέλευση των
εννόμων αποτελεσμάτων αυτής, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει έγγραφη
πρόσκληση (μέσω μηνύματος τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)
προς τον ανάδοχο προκειμένου προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.
7.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις
κυρώσεις.
8.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους
που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα
διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς
το περιεχόμενο της παρούσης.
9.
Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η
Ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις,
αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος
μεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην κατάθεση
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% επί του συνολικού τιμήματος
της «Σύμβασης» άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72,παρ.1β του Ν. 4412/2016
χρονικής ισχύος τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών.
2. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση υφίσταται για Συμβάσεις συνολικού
τιμήματος άνευ ΦΠΑ, ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των 20.000,00 ευρώ
σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την εργασία μέσα σε χρονικό
όριο ως αυτό καθορίζεται στο Παράρτημα «Γ» της παρούσας Διακήρυξης.
2.
H εν λόγω παραγγελία θα τοποθετείται μετά την υπογραφή της Σύμβασης
εφάπαξ ή τμηματικά.
3.
Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει κατά περίπτωση από αρμόδια
επιτροπή ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας με την σύνταξη πρωτοκόλλου
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ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 216 ,219 και 221 του
Ν. 4412/2016.
4.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα
του αναδόχου, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη
του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε παράγραφο 2 άρθρου
217 Ν. 4412/2016.
5.
Σε περίπτωση που οι υπό εκτέλεση εργασίες δεν παραδοθούν μέσα στα
χρονικά όρια που παρέχονται στον ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες
από το νόμο κυρώσεις.
6.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του Ε.Ο.Ε. και εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών εργασιών, μετατίθεται ανάλογα ο
χρόνος παράδοσης.
7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που
συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 του Ν.4412/2016.
8.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας
για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει
άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση του ΕΟΕ.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1
του άρθρου 14 του 4364/2016 (Α’13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016.
2.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
3.
Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται σε ευρώ.
4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον
δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5.
Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους,
το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
6.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω
επιβολής προστίμου.
7.
Δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
8.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 0.25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ
Ο.Γ.Α.
9.
Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να είναι
σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72, παρ.4 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ
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1.
Ο μειοδότης πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε
vα υπoγράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv
κατακύρωση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από
αυτήν, με απόφαση τoυ ΕΟΕ, σύμφωνα με παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν.
4412/16.
2.
Με την ίδια διαδικασία ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν
παρέδωσε ή αντικατέστησε τη συμβατική εργασία μέσα στον συμβατικό χρόνο ή
τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
3.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, εφόσον:
α.
Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εργασία δεν παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
β.
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση,
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του ΕΟΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου (επιτροπή προμηθειών του Νοσοκομείου), το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
5.
Σε περίπτωση κατά την οποία οι εργασίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση
αυτού και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως
χορηγήθηκε, συμφώνως άρθρου 217 του Ν.4412/2016, επιβάλλονται εις βάρος
του Αναδόχου οι ποινικές ρήτρες του άρθρου 218 του Ν.4412/2016.
6.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση του Ε.Ο.Ε. και εφόσον
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών εργασιών, μετατίθεται ανάλογα ο
χρόνος παράδοσης.
7.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από
τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016.
8.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις
βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
9.
Σε περίπτωση παράδοσης εργασιών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις
από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από
την επιτροπή παραλαβής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των
εργασιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα που να είναι συμφώνως των όρων της
σύμβασης, εντός προθεσμίας που θα οριστεί μετά από απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με παράγραφο 1 του άρθρου 220 του Ν.
4412/2016.
10.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις εργασίες ή/και τα
παραδοτέα αυτών που απορρίφθηκαν εντός της προθεσμίας που του ορίστηκε
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (παρ. 2 άρθρου
220 Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
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1.
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από την έκδοση εντάλματος
πληρωμής από το Διευθυντή ΝΝΑ μέσω Ταμείου Χρηματικής Διαχείρισης εκτός
κρατικού Π/Υ του ΝΝΑ.
2.
Χρόνος εξόφλησης: Εντός τριάντα (30) ημερών, εκτός αν οι ιδιαίτερες
συνθήκες το επιβάλουν και μετά από συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο εντός
εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά.
3.
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ως κάτωθι:
α. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης
β. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου οικονομικού φορέα με την ένδειξη
«Επί πιστώσει».
γ. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής παροχής
υπηρεσιών της αρμόδιας, για την παρακολούθηση της σύμβασης και παραλαβή
του συμβατικού αντικειμένου επιτροπής.
δ. Διαταγή της αρμόδιας υπηρεσίας περί σύστασης επιτροπής
παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου.
ε. Διαταγή συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
στ. Κατακυρωτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
ζ. Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.
η. Πρωτότυπες προσφορές όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία
θ. Αντίγραφο της Διακήρυξης διαγωνισμού.
ι. Αντίγραφο της σύμβασης.
ια. Σχετική αλληλογραφία που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας και
έκδοση Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.
ιβ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 1.500,00 €
και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά άνω των 3.000,00 €, τα
οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά εξόφλησης της δαπάνης, εφόσον έχουν
ελεγχθεί όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
ιγ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται και προβλέπεται από την
κείμενη νομοθεσία και την κατακυρωτική απόφαση.
4.
Η έκδοση του τιμολόγιου θα πραγματοποιείται μόνο μετά τη λήψη του
δελτίου παραγγελίας και ως εκ τούτου καμία απαίτηση εξόφλησης δεν θα γίνει
αποδεκτή χωρίς την προγενέστερη έκδοση του ανωτέρω δελτίου.
5.
Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία
εκάστης παραλαβής συμβατικού αντικειμένου, και την έκδοση του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου.
6.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο φορέα Ελέγχου και
μέχρι τη θεώρηση αυτού.
β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται
σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών).
7.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με τις κάτωθι κρατήσεις:
α. Υπέρ ΜΤΝ :
4,00 %
β. Υπέρ EΛΟΑΝ :
2,00 %
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γ. Υπέρ Α.Ε.Π.Π. :
0,06 %
δ. Υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ :0,07 %
ε. Τέλος Χαρτοσήμου : 0,1239 %
στ. Υπέρ ΟΓΑ :
0,02478 %
Σύνολο κρατήσεων : 6,27868 %
8.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το
άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 8% για την εργασία.
ΑΡΘΡΟ 15
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
1.
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
2.
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της Συμφωνίας Πλαίσιο/Σύμβασης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 του Ν.4412/16).
3.
Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
Πλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαγουλάς ΠΝ
ΔΟΥ/ΝΝΑ
Για την ακρίβεια
ΜΠΥ ΤΕ/Διοικ. Λογιστ. Α΄ Βαθμού
Μαρίτσα Ευαγγελία
Προϊσταμ. Τμημ. Γραμματείας ΝΝΑ
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αθήνα, 04 Σεπ. 2019

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται
ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρο 91 του Ν. 4412/16).
2.
Δεν Επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
3.
Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης.
4.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της παρούσης ή εξ' αφορμής της, ο Διευθυντής ΝΝΑ ή ο Δ.Ο.Υ. ΝΝΑ
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών. Εφόσον δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση, τελική και αμετάκλητη επίλυση,
δίδεται από τον Ε.Ο.Ε
5.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τα άρθρα 132 και
201 του Ν. 4412/2016.
6.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα για αύξηση/μείωση των
ποσοτήτων σε ποσοστό 30% έναντι των αναγραφόμενων στην παρούσα
διακήρυξη στο στάδιο της κατακύρωσης – σύναψης Σύμβασης σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16.
7.
Προ της απορρίψεως, η αναθέτουσα αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
των προσφορών και προκειμένου για ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα επί εγγράφων/δικαιολογητικών/προσφορών που
υποβλήθηκαν και επιδέχονται διόρθωσης ή συμπλήρωσης, δύναται να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα
έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει - το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης - σύμφωνα
με άρθρο 102 του Ν. 4412/16.
8.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινήσεων ανωτέρω παραγράφου αφορά
μόνο σε διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων/δικαιολογητικών/προσφορών που
έχουν
υποβληθεί
και
σε
καμία
περίπτωση
τη
μεταγενέστερη
αντικατάσταση/τροποποίησή τους προς συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης.
9.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, παρ.2 του Ν. 4412/2016 και
σύμφωνα με παρ.4 του ιδίου άρθρου.
Πλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Μαγουλάς ΠΝ
ΔΟΥ/ΝΝΑ
Για την ακρίβεια
ΜΠΥ ΤΕ/Διοικ. Λογιστ. Α΄ Βαθμού
Μαρίτσα Ευαγγελία
Προϊσταμ. Τμημ. Γραμματείας ΝΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ. 646/59/9907/Σ.4082

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αθήνα, 04 Σεπ. 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

1.

Παροχή υπηρεσιών
Υποστήριξης
Παραγωγικής Λειτουργίας
«SERVICE LEVEL
AGREEMENT (SLA)»
Μηχανογραφικών
Εφαρμογών του
Συστήματος
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ/SAP» για
ΝΝΑ - ΝΝΚ

ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕ
ΡΕΣ (ΑΗ)

100

430,00

43.000,00

Για ανάγκες κάλυψης ΝΝΑ θα διατεθούν οι 80 και για ανάγκες κάλυψης ΝΝΚ θα
διατεθούν οι είκοσι 20. Σε περίπτωση που το ΝΝΚ δεν χρησιμοποιήσει τις
παραπάνω ημέρες, το υπόλοιπο αυτών δύναται να διατεθεί για τις ανάγκες του
ΝΝΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αναλωθούν κατά το προαναφερθέν
διάστημα.
Το ΝΝΑ διατηρεί υπό την εποπτεία του και ως Παράρτημα, το Ναυτικό
Νοσοκομείο Πειραιώς (ΝΝΠ) του οποίου οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο έργο.
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1.

Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου)

Το Ναυτικά Νοσοκομεία θέματος διαθέτουν το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) «Φίλιππος» για να καλύψουν τις ανάγκες τους
στην διαχείριση τόσο του ιατρικού φακέλου του ασθενή όσο και στην υποστήριξη
των Διοικητικό –Οικονομικών Εφαρμογών.
Το (ΟΠΣ) «Φίλιππος» αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα που διασυνδέονται
μεταξύ τους με την χρησιμοποίηση του πρωτοκόλλου HL7:
α.
Σύστημα SAP (System Application Products) που προσφέρει
υπηρεσίες ERP για την υποστήριξη των Διοικητικό-Οικονομικών Εφαρμογών και
των εφαρμογών ΒΙΤ. Χρησιμοποιείται το λογισμικό SAP R/3 ERP, που λειτουργεί
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κεντρικά σε περιβάλλον SAP Web Application Server. Επικοινωνεί με τις
υπηρεσίες Βάσεων Δεδομένων Ιατρικών Εφαρμογών του Νοσοκομείου για online
ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι παραμετροποιημένο με βάσει τις απαιτήσεις του
εφοδιαστικού συστήματος στρατιωτικών νοσοκομείων. Καλύπτει τις ανάγκες
εφαρμογής διπλογραφικού περιβάλλοντος. Τα εγκατεστημένα υποσυστήματα είναι
τα κάτωθι:
(1)
SAP MM για την παρακολούθηση των γενικών και μερικών
διαχειρίσεων-αποθηκών, Γραφείου Προμηθειών
(2) SAP FI/CO για την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων
(Γενική Λογιστική, Δημόσιο Λογιστικό, Δεσμεύσεις, Προϋπολογισμός,
Κοστολόγηση, Πάγια)
(3)

SAP HR για την παρακολούθηση στοιχείων προσωπικού.

(4)

SAP PR για την διαχείριση πρωτοκόλλου Γενικής Γραμματείας

(5)

SAP PM για κάλυψη αναγκών βιοϊατρικής τεχνολογίας

(6)

SAP BI για την εξαγωγή στατιστικών δεικτών

ΝΝΑ.

β.

Σύστημα Medico με λειτουργίες :
(1)

Προσυνεννοήσης

(2)

Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων

(3)

Ταμείο εισπράξεων από εξωτερικούς ασθενείς

(4)

Λογιστηρίου Νοσηλίων

(5)

Γραφείου Εισαγωγών

(6)

Ιατρονοσηλευτικού φακέλου εξωτερικών και εσωτερικών

ασθενών
γ.
Σύστημα Εργαστηρίων Medilab που καλύπτει τις ανάγκες του
Βιοπαθολογικού, Κυτταρολογικού και Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.
δ.

Σύστημα Διαχείρισης ιατρικής εικόνας

ε.
Σύστημα παρακολούθησης ασθενών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ), καθώς και λογισμικό ιατρονοσηλευτικού φακέλου ΜΕΘ.

Το ΟΠΣ «Φίλιππος» καλύπτει και τις ανάγκες των:

Γ-3

ΑΔΑΜ: 19PROC005519083

α.
ΝΝΠ (με εφαρμογές για E.I, Περιοδική Υγειονομική Εξέταση και το
Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων),
β.

Οδοντιατρικού Κέντρου ΠΝ.

1.2. Αντικείμενο του έργου SLA Εφαρμογών SAP – R3 για τα
Ναυτικά Νοσοκομεία ΝΝΑ και ΝΝΚ
α.
Το αντικείμενο του έργου αφορά στη
διασφάλιση
της
καλής
λειτουργίας του λογισμικού των εφαρμογών SAP των Ναυτικών Νοσοκομείων
θέματος που είναι εγκατεστημένες σε αυτά.
β.
Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών ορίζονται
κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω και στα οποία συμπεριλαμβάνονται, όποτε απαιτείται,
και αντίστοιχες υπηρεσίες από τους επιμέρους κατασκευαστές – προμηθευτές των
άλλων υποσυστημάτων του «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» που αναφέρονται παραπάνω:
(1)
Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού
εφαρμογών (bugs). Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση σφαλμάτων
(bugs) και κάθε ανωμαλία λειτουργίας του «Λογισμικού Εφαρμογών» του SAP
τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα ή εγκαθιστώντας σχετικά διορθωτικά
προγράμματα (πχ. Patches, Bug Fixes ή Service Packs).
(2)
Ενημερώσεις για βελτιώσεις/ αναβαθμίσεις τυχόν νέων
εκδόσεων/ αναβαθμίσεων που αφορούν σε πρόσθετες αναπτύξεις του
«Λογισμικού Εφαρμογών» (π.χ Μισθοδοσία, Δημόσιο Λογιστικό) καθώς και του
standard λογισμικού SAP. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει την Υπηρεσία για κάθε νέα
έκδοση του «Λογισμικού Εφαρμογών» και του standard SAP.
1.3.

Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές
προδιαγραφές του έργου θέματος, ως ακολούθως:
α.
Υπηρεσίες Παραγωγικής Λειτουργίας & Τεχνική Υποστήριξη «Λογισμικού
Εφαρμογών» - Helpdesk: Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει Υποστήριξη
Παραγωγικής Λειτουργίας ως εξής:
(1)
Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας των
υποσυστημάτων SAP (Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Υλικών, Διαχείριση
Παγίων, Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, Ελεγκτική, Βιοϊατρική Τεχνολογία,
Διαχείριση Πόρων και Business Intelligence) για το μέρος αυτών που βρίσκονται
σε παραγωγική λειτουργία ή δύναται και είναι επιθυμητό από την Υπηρεσία να
βρίσκονται λειτουργία.
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(2)
Έλεγχος και αποκατάσταση καλής λειτουργίας διασυνδέσεων
υποσυστημάτων SAP με τα υπόλοιπα υποσυστήματα λογισμικού εφαρμογών που
συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το «ΦΙΛΙΠΠΟΣ».
(3)
Επιδιόρθωση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που οφείλονται
σε λανθασμένη χρήση ή σε λανθασμένη εγκατάσταση του «Λογισμικού
Εφαρμογών» ή σε λάθη στον πηγαίο κώδικα.
(4)
Παροχή υπηρεσιών για την έκδοση στατιστικών στοιχείων
προς άλλους φορείς ή αρχές ( Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία, κτλ.).
(5)
Επίλυση θεμάτων χρήσης που μπορεί να απαιτούν
«συνδρομή/ παρέμβαση» του αναδόχου (πχ άνοιγμα νέου λογαριασμού, σύνδεση
νέου υλικού με λογιστικό σχέδιο, προσδιορισμός νέου κέντρου κόστους, κτλ.) για
επιχειρησιακή διευκόλυνση του Νοσοκομείου. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να
απαντιούνται γραπτώς μετά την επίλυση τους.
(6)
Ενημέρωση
των
κωδικοποιήσεων
του
«Λογισμικού
Εφαρμογών» βάσει αλλαγών που οφείλει, ή κρίνει απαραίτητο να υιοθετήσει το
Νοσοκομείο και οι φορείς που εποπτεύεται. Η παρούσα εργασία εκτελείται κατόπιν
έγγραφου αιτήματος του Νοσοκομείου. Οι νέες κωδικοποιήσεις θα παραδίδονται
στο Νοσοκομείο σε ηλεκτρονική μορφή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση
υιοθέτησης κωδικοποιήσεων που οδηγούν σε δομικές αλλαγές της εφαρμογής ή /
και δημιουργούν προβλήματα συμβατότητας με παλαιά στοιχεία ή απαιτούν χρόνο
ένταξης στο σύστημα πέραν της μίας ανθρωποημέρας, οπότε απαιτείται η παροχή
πρόσθετων υπηρεσιών.
(7)
Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk) η οποία θα
παρέχει τηλεφωνικά ή και με χρήση e mail, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(08:00-16:00), υποστήριξη θεμάτων/προβλημάτων που θα αναφέρονται από το
Γραφείο Μηχανοργάνωσης ΝΝΑ. Η Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης όπως:
(α)
Απάντηση σε ερωτήματα που προκύπτουν από την
καθημερινή χρήση του συστήματος σε ωράριο 08:00 – 16:00, εργάσιμες ημέρες
μόνο.
(β)
Επίλυση ερωτημάτων από εσφαλμένη χρήση, που
οδήγησε σε λάθος λειτουργία/αποτέλεσμα (πχ κλείσιμο ταμείου/ λάθος λογιστική
καταχώρηση/ εγγραφή) και καθοδήγηση χρηστών στη διόρθωση τους.
(γ)
Σε περίπτωση που η επίλυση του θέματος δεν είναι εκ
φύσεως εφικτή μέσω άμεσης τηλεφωνικής ανταπόκρισης (πχ θέματα εσφαλμένης
χρήσης της εφαρμογής, που οδήγησαν σε λάθος λειτουργία / αποτέλεσμα – πχ
κλείσιμο ταμείου, λάθος λογιστική καταχώρηση / εγγραφή), το Νοσοκομείο
υποχρεούται να διατυπώσει ρητά το θέμα/αίτημα (πλήρης περιγραφή του θέματος)
προς τον ανάδοχο μέσω του συστήματος παρακολούθησης της υποστήριξης (θα

Γ-5

ΑΔΑΜ: 19PROC005519083

καθορισθεί από κοινού με τον ανάδοχο και την αναθέτουσα αρχή). Σε αυτήν την
περίπτωση το θέμα/αίτημα, που έχει διατυπωθεί ρητά, θα τυγχάνει του ιδίου
μεθοδολογικού χειρισμού, και με χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης που
αναφέρονται παρακάτω, εφόσον το προς επίλυση θέμα δεν οφείλεται σε λάθος
χρήσης του συστήματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρόνος αποκατάστασης θα
συμφωνείται από κοινού με το Νοσοκομείο. Στην περίπτωση όπου το προς
επίλυση θέμα / αίτημα οφείλεται αποδεδειγμένα σε λάθος χρήσης του συστήματος
και απαιτείται από τον ανάδοχο εργασία πέραν της μίας ανθρωποημέρας για την
επίλυση του, η επιπλέον ανθρωποπροσπάθεια θα εντάσσεται και θα υπολογίζεται
στις Πρόσθετες Υπηρεσίες της επομένης παραγράφου.
(8)
Παραμετροποίηση υφιστάμενου λογισμικού για κάλυψη
αναγκών που κρίνονται απαιτούμενες για την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού
Λογιστικού Σχεδίου και των υποσυστημάτων του SAP που βρίσκονται σε
παραγωγική λειτουργία.
(9)

Ενσωμάτωση υφισταμένων οργανωτικών δεδομένων,

(10)

Τροποποιήσεις εκτυπώσεων, δημιουργία νέων εκτυπώσεων.

(11) Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε προσωπικό του Τμήματος
Μηχανογράφησης του ΝΝΑ – Επιτόπια Υποστήριξη - Εκπαίδευση Χρηστών (On
the Job Training).
(12) Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα που αφορούν την εγκατάσταση
και λειτουργία του λογισμικού SAP (SAP Basis) σε προσωπικό Τμ.
Μηχανοργάνωσης και συνεργασία με ανάδοχο συντήρησης υλικοτεχνικού
εξοπλισμού, εφόσον απαιτηθεί.
(13)

Ανάπτυξη, παραμετροποίηση νέων λειτουργικών απαιτήσεων

(14) Βελτιώσεις, τροποποιήσεις, επεκτάσεις, αλλαγές εφαρμογών
(15)
Νέες Διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα / Φορείς (εκτός των
διασυνδέσεων με τα συστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και
επιχειρησιακά το ανωτέρω έργο)
β.
Ο χρόνος ανταπόκρισης ορίζεται σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2)
ωρών από την ανακοίνωση της βλάβης/προβλήματος στον Ανάδοχο. Χρόνος
Ανταπόκρισης είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα αναγγελθεί
κάποια βλάβη από την αναθέτουσα αρχή, έως την επικοινωνία συμβούλου
Ανάδοχου Εταιρείας.
γ.
Οι χρόνοι αποκατάστασης ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί, βάσει της κρισιμότητα που θα οριστεί, μετά από την επικοινωνία με την
Αναθέτουσα Αρχή:
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Πίνακας Χρόνων Αποκατάστασης
Κρισιμότητα

Χρόνος Αποκατάστασης

Επείγουσα

1 εργάσιμη ημέρα

Μέτρια

3 εργάσιμες ημέρες

Χαμηλή

5 εργάσιμες ημέρες

δ.
Βελτιώσεις τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών. Ο
ανάδοχος θα ενημερώνει το Νοσοκομείο για κάθε νέα έκδοση του «Λογισμικού
Εφαρμογών» υποβάλλοντας τις επίσημες ανακοινώσεις του κατασκευαστή. Η
εγκατάσταση των νέων εκδόσεων/αναβαθμίσεων του λογισμικού των εφαρμογών
και του standard λογισμικού SAP θα γίνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας και βάση
συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος ως πρόσθετο έργο.
ε.
Τεκμηρίωση: Ο ανάδοχος οφείλει την παράδοση αντιτύπων όλων
των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του
«Λογισμικού Εφαρμογών». Όλα τα τεχνικά τεύχη τεκμηρίωσης που επηρεάζονται
από τις ενέργειες αναβάθμισης ενημερώνονται αντίστοιχα από τον ανάδοχο ώστε
κάθε φορά να αντικατοπτρίζουν πραγματικές εκδόσεις του «Λογισμικού
Εφαρμογών». Εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία η επανέκδοση των αρχικών
Εγχειριδίων χρήστη (User Manuals), που θα περιγράφουν αναλυτικά τις
λειτουργίες των εφαρμογών σε παραγωγική λειτουργία ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να παράσχει αυτά αχρεωστήτως. Τα εν λόγω εγχειρίδια θα πρέπει
να περιλαμβάνουν τις διαδικασίες των υποσυστημάτων σε παραγωγική λειτουργία,
τον τρόπο πλοήγησης του χρήστη, το γραφικό περιβάλλον, τα σενάρια χρήσης τα
οποία να καλύπτουν πλήρως την λειτουργικότητα του συστήματος. Επίσης ο
ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει εφόσον απαιτηθεί Τεχνικά εγχειρίδια στα
οποία να περιγράφεται / επεξηγείται η όλη παραμετροποίηση του συστήματος, οι
διασυνδέσεις (interfaces) με άλλα συστήματα και τα προγράμματα που τυχόν
αναπτύχθηκαν (enhancements).
στ.
Στις περιπτώσεις που τα αιτήματα αφορούν παροχή πρόσθετων
υπηρεσιών, θα αποστέλλεται από τον ανάδοχο πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει
την
περιγραφή
των
υπηρεσιών,
την
εκτίμηση
της
απαιτούμενης
ανθρωποπροσπάθειας σε Α/Η, τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης, τυχόν
προϋποθέσεις υλοποίησης/ τυχόν κινδύνους. Η τελική έγκριση υλοποίησης του
αιτήματος του Νοσοκομείου από τον ανάδοχο, αποτελεί αντικείμενο τελικής
συμφωνίας τεχνικό-οικονομικής σκοπιμότητας, μεταξύ Νοσοκομείου και αναδόχου.
Κάθε Α/Η θα αντιστοιχεί σε 8 εργάσιμες ώρες κανονικού ωραρίου καθημερινής
εργάσιμης (08:00 – 16:00) εκτός αν κατά περίπτωση συμφωνηθεί από κοινού
αλλιώς.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1.

Συνεργασία Ναυτικού Νοσοκομείου – Αναδόχου
Για την επιτυχία του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει:

(1)
Να συνεργάζεται συνεχώς και με συνέπεια με τους επιμέρους
εμπλεκόμενους, όπως, τα στελέχη του Ναυτικού Νοσοκομείου, με γνώμονα τον
αποτελεσματικό σχεδιασμό υλοποίησης του έργου,
(2)
Να μεριμνά, όπου και όποτε αυτό είναι απαραίτητο για την
βέλτιστη υλοποίηση του έργου, για την αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας
στα αρμόδια στελέχη του Ναυτικού Νοσοκομείου.
(3)
Να απευθύνεται έγκαιρα στο Ναυτικό Νοσοκομείο σχετικά με
την ενδεχόμενη έγκαιρη εξασφάλιση της συνεργασίας κατάλληλων στελεχών,
απαραίτητων για την επιτυχή υλοποίηση του έργου,
(4)
Να ενημερώνει σε συνεχή βάση, έγκαιρα και τεκμηριωμένα το
Ναυτικό Νοσοκομείο σχετικά με ζητήματα ή/ και προβλήματα που ενδέχεται να
επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση των επιμέρους κατηγοριών - τμημάτων του
έργου.
(5)
Να λαμβάνει υπόψη του στο σχεδιασμό του Έργου και να
συμμορφώνεται με τις οποιεσδήποτε σχετικές γραπτές βασικές κατευθυντήριες
οδηγίες Ναυτικού Νοσοκομείου.
(6) Να τηρεί το ωράριο εργασίας και να ενημερώνει μετά από κάθε
προγραμματισμένη επίσκεψη το Γραφείο Μηχανογράφησης του Νοσοκομείου για
τις εργασίες που έχει εκτελέσει.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
πρόσωπα με ελάχιστη τριετή λειτουργία.

έχουν φυσικά ή νομικά

β.
Οι παραπάνω φορείς θα πρέπει να έχουν ως κύρια δραστηριότητα
την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την υλοποίηση (μελέτη, ανάπτυξη,
εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας)
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, και να είναι εξουσιοδοτημένοι
συνεργάτες της SAP (SAP Partner), έχοντας μεταξύ άλλων:
(1)
Αποδεδειγμένη εμπειρία τα τρία τελευταία έτη, σε τουλάχιστον
3 παρόμοια έργα, σε διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης ή συντήρησης συστημάτων
διαχείρισης SAP σε νοσοκομεία (δημόσια και στρατιωτικά), συνολικής αξίας
τουλάχιστον 200.000 €, που θα αποδεικνύεται με την κατάθεση των Συμβάσεων
που τους έχουν ανατεθεί, καθώς και με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από την
εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.
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(2)
Ομάδα έργου, αποτελούμενη τουλάχιστον από 7 άτομα, με
μόνιμη σχέση εργασίας και όχι εξωτερικοί συνεργάτες, με αποδεδειγμένη εμπειρία
(τουλάχιστον 3 ετών) σε έργα ανάπτυξης ή συντήρησης συστημάτων διαχείρισης
SAP σε δημόσια ή στρατιωτικά νοσοκομεία ή ιατρικά κέντρα, που θα
αποδεικνύεται με την κατάθεση των ακόλουθων στοιχείων τεκμηρίωσης:.
(α)
Συγκεντρωτικός πίνακας στοιχείων των συμβούλων της
ομάδας έργου που να αναφέρονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα, Κατάλογος έργων SAP που συμμετείχε, Ρόλος
στο έργο
(β)
Βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας
έργου. Ψευδή στοιχεία στα βιογραφικά σημειώματα καθιστούν την όλη προσφορά
ανακριβή, αναξιόπιστη και απορριπτέα.
(γ)

Λοιπά

στοιχεία

επιβεβαίωσης

κατά

κρίση

του

συμμετέχοντα.
γ.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε
από τις εταιρείες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα για συλλογή σχετικών
πληροφοριών και διασταύρωση στοιχείων.

Για την ακρίβεια της μεταφοράς
των τεχνικών προδιαγραφών
από τις πρωτότυπες
Ανθχος (Ο) Αγγελική Κυμιωνή ΠΝ
Γρ. Δ/σμών ΝΝΑ

ΑΔΑΜ: 19PROC005519083

Δ-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ. 646/59/9907/Σ.4082

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αθήνα, 04 Σεπ. 2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, IBAN, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ):
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς : ΝΝΑ
Έχοντας υπόψη τα παραρτήματα «Α» (Γενικοί όροι), «Β» (Πρόσθετοι- Ειδικοί
Όροι), «Γ» (Πίνακας Εργασιών/Τεχνικές Προδιαγραφές), «Δ» (Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς), «Ε» (Υπόδειγμα Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης
Δήλωσης) της Διακήρυξης ……/19//ΝΝΑ με θέμα
«……………………………………………………………………………………….»
δηλώνω ότι τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και προσφέρω τις παρακάτω εργασίες
στις έναντι αυτών αναγραφόμενες τιμές.
Οι τιμές είναι σε ευρώ (€) χωρίς ΦΠΑ και θα είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια
της Σύμβασης.
Οι τιμές προσφέρονται βάσει των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης
……/19//ΝΝΑ.
Στην προσφορά συνημμένα περιλαμβάνονται βάσει των γενικών και ειδικών όρων:
1………………………….
2………………………….
3………………………….
Τόπος Παράδοσης: ΝΝΑ
Χρόνος Παράδοσης: Εντός ………………………………. ημερών από την
τοποθέτηση της παραγγελίας.
Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ έως ………………………...
Στις κατωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις και ο Φ.Ε. του
άρθρου 14 της Διακήρυξης ……/19//ΝΝΑ, ενώ δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό …..%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Ολογράφως

Αριθμητικά

ΑΞΙΑ
Ολογράφ
ως

Αριθμητικά

ΠΟΣΟ
ΣΤΟ
ΦΠΑ
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ΣΥΝΟΛ
Ο
ΦΠΑ
…..%
ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ
ΦΠΑ

……………………….
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας)
Σημείωση προς τους συμμετέχοντες: Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω υπόδειγμα
περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να
κατατεθούν από τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό δύνανται να περιλαμβάνουν επιπρόσθετες πληροφορίες, προς
διευκόλυνση του έργου της υπηρεσίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τους όρους
της παρούσας διακήρυξης.

Χειριστής
Ανθχος (Ο) Αγγελική Κυμιωνή ΠΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ. 646/59/9907/Σ.4082
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ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αθήνα, 04 Σεπ 2019

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
συμφώνως άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
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
- Ονομασία: NAYTIKO NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
- Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ Αναθέτουσας Αρχής: 75994
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Δεινοκράτους 70 /Αθήνα / ΤΚ
11521
- Τηλέφωνο Γραφείου Διαγωνισμών ΝΝΑ : 210-7261079
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Β: Πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη για την οποία ο οικονομικός
φορέας καταθέτει προσφορά (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα):
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης
[………………………………………………..…]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………………..…]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :
[…………………………………………….]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :
[………………………………………………]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή
(Αριθμός Διακήρυξης: [……………………………………………….…]
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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/Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (ΑΦΜ/ΔΟΥ):
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ …..]
[… ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηii;
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:
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,
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiii
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 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

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
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απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[ ] Ναι [ ] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλουςiv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους
β) [……]
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης (τεκμηριώνεται από παραστατικό εκπροσώπησης ή ΦΕΚ το
οποίο συνυποβάλλεται με το παρόν έντυπο) :
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από Αριθμό Δελτίου
[……]
Ταυτότητας, την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
[……]
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ( εφόσον ανάθεση υπεργολαβίας
επιτρέπεται από τους όρους της διακήρυξης )
Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην περίπτωση
υπεργολαβικής ανάθεσης
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[ ]Ναι [ ]Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5) ή εφόσον ο
προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το
ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην
παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
ix

3. απάτη ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητεςx·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii
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 [

Εάν ναι, αναφέρετεxv:
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:

] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
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
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Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxviii:
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εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
[] Ναι [] Όχι

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

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
συμφερόντωνxxvi, 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
σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxviii 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
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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
[…...........]
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

[….................]
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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 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;

ΑΔΑΜ: 19PROC005519083

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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Δ: Λόγοι που σχετίζονται με παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
παραβίαση της εργατικής
νομοθεσίας
Έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
[] Ναι [] Όχι
υποβολής της προσφοράς τρεις (3)
Εάν ναι να περιγράψει την ημερομηνία
πράξεις επιβολής προστίμου από τα
βεβαίωσης της παράβασης/των
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος παραβάσεων από τα αρμόδια όργανα
Επιθεώρησης Εργασίας για
του ΣΕΠΕ καθώς και τον χαρακτηρισμό
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
σοβαρότητας για κάθε μία από αυτές
που χαρακτηρίζονται με την
(ως προκύπτει από τα αρμόδια όργανα
υπουργική απόφαση
του ΣΕΠΕ)
2063/Δ1632/2011 (Β’ 266) όπως
εκάστοτε ισχύει , ως «υψηλής» ή
πολύ «υψηλής» σοβαρότητας και οι
οποίες σωρευτικά :α) προέκυψαν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους β) έχουν τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ;
Έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
[] Ναι [] Όχι
υποβολής της προσφοράς δύο (2)
Εάν ναι να περιγράψει την ημερομηνία
πράξεις επιβολής προστίμου από τα
βεβαίωσης της παράβασης/των
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος παραβάσεων από τα αρμόδια όργανα
Επιθεώρησης Εργασίας για
του ΣΕΠΕ καθώς και τον χαρακτηρισμό
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
σοβαρότητας για κάθε μία από αυτές
που αφορούν την αδήλωτη εργασία
(ως προκύπτει από τα αρμόδια όργανα
και οι οποίες σωρευτικά α) προέκυψαν
του ΣΕΠΕ)
αθροιστικά από δυο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους β) έχουν τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας δύναται να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη
ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των
Απάντηση
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
[ ] Ναι [ ] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Για την παρούσα ενότητα Α του μέρους IV οικονομικός φορέας πρέπει να
παράσχει επί ποινή αποκλεισμού κάθε πληροφορία που θα του αιτηθεί η
Αναθέτουσα Αρχή για τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης ή
στο παρόν έντυπο
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxix; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
των εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[ ] Ναι [ ] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές οικονομικός φορέας:
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του [ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: 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:
1) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που θα παρασχεθούν ή, κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
[] Ναι [] Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxxx όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά
τα μέσα μελέτης και έρευνας που
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που
λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
2) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών :
[] Ναι [] Όχι
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·
[] Ναι [] Όχι
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
των εγγράφων): [……][……][……]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
3) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών:
[] Ναι [] Όχι
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
[….............................................]
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διακήρυξη;
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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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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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Γ: 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
Απάντηση:
και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
[……] [……]
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αφορά το σύστημα διασφάλισης
εγγράφων): [……][……][……]
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας [ ] Ναι [ ] Όχι
να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
τα απαιτούμενα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
1.
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.
2.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω πιστοποιητικά και λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων που θα μου αιτηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
με ποινή απόρριψης της οικονομικής μου προσφοράς.
3.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν έντυπο.
4.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι έχω λάβει γνώσει και
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
5.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα προσφερόμενα
υλικά τηρούν τις αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές Παραρτήματος «Γ».
6.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τηρούνται τα αντίστοιχα
ISO που αφορούν στην κατασκευή των προσφερόμενων υλικών από τον
κατασκευαστή αυτών, ότι αυτά φέρουν CE ή άλλη σήμανση που είναι συμβατή με
την ισχύουσα νομολογία της ΕΕ (τεκμηριώνεται ανάλογα από τον προσφέροντα),
ότι οι προμηθευτές που διακινούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα συμμορφώνονται με
την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/7-1-2004 «Καθορισμός συστήματος ποιότητας των
εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 32/16-1-2004),
όπως ισχύει και τέλος να δηλώνει το εργοστάσιο που κατασκευάζει τα υλικά που
προσφέρονται καθώς και η χώρα που εδρεύει αυτό.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τηρούνται:
α) Οι διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16(ΑΊ47//08-08-16).
β) Οι υποχρεώσεις των παρ. 2 και 11 του άρθρου 4β ή/και της
παραγράφου 1 του άρθρου 12 ή/και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.
2939/2001, ως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες οι παραγωγοί συσκευασιών,
παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων (όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 4β του υπόψη νόμου) υποχρεούνται να οργανώσουν ατομικό σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης ή να συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης, η οποία θα βεβαιώνεται από την ένταξη τους στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), όπως αυτό
καταρτίσθηκε με την υπ' αριθμ. 181504/2016 (Β/2454) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7.

8.
Αποδέχομαι ότι η τήρηση της υποχρέωσης της Παραγράφου 7β του
παρόντος αποτελεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
130
του
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ν.4412/16,
προϋπόθεση
(Συμφωνία Πλαίσιο/Σύμβαση).

για
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την

υπογραφή

του συμφωνητικού

Ημερομηνία………………………..
Ο/Η δηλών/ούσα (Υπογραφή/ Ονοματεπώνυμο)
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Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

ii

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.
iii

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

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v 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.
vi 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).
vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viii 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).
ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
x 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.
xi 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”.
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xii 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.".
xiii 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 )
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii 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)
xviiiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix

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).
xx

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 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
xxi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv Άρθρο 73 παρ. 5.
xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxvii

Πρβλ άρθρο 48.
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xxviii
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxix 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.
xxx 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.

