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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4Σ/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την υπηρεσία
ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ
ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
30/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
01/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ του ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

19PROC005586388 2019-09-19

Περιεχόμενα
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ ....................................................................................................................................................... 1
1.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 3
1.3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................... 3
1.4
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 4
1.5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ............................................................................... 5
1.6
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 5
1.7
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ..................................................................................................... 5
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................................... 6
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 6
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................................................................ 6
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................. 6
2.1.4 Γλώσσα ......................................................................................................................................................... 6
2.1.5 Εγγυήσεις ..................................................................................................................................................... 6
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ............................................................................................ 7
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................................................................. 7
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................... 7
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ...................................................................................................................................... 7
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ..................................................................... 10
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ..................................................................................................... 10
2.2.5.1
2.2.5.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ................................................................................. 10
Αποδεικτικά μέσα ............................................................................................................................................... 10

2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................ 11
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 11
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 11
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 11
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 12
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 12
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
13
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών ................................................................................................................. 13
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών ................................................................................................................... 13
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 14
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών ......................................................................................................................... 14
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών............................................................................................................................. 14
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ............................................... 15
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 16
3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ................................................................................................................................................................. 16
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 16
4.1
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,) .............................................................................................................................. 17
4.2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 17
4.3
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................. 17
4.4
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 17
4.5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 17
5.1
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ............................................................................................................................................. 19
5.2
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 19
5.3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ..................................................................... 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ......................................................................................................................................................... 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ............................................................ 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ................................................................. 37

19PROC005586388 2019-09-19
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Χώρα Νάξου

Πόλη

Νάξος

Ταχυδρομικός Κωδικός

84300

Τηλέφωνο

2285360506

Φαξ

2281360650

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

karagianni@naxoshospital.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καραγιάννη Αικατερίνη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.naxoshospital.gr

–

ΚΕΝΤΡΟ

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποτελεί μη κεντρική Κυβερνητική Αρχή και
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης,
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : http://www.naxoshospital.gr→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην διεύθυνση : στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου Χώρα Νάξου

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει
την με Κ.Α.Ε : 1511 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και 2020 του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία «ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ» .
Η υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
CPV55320000-9

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( 24%)
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000 €ΦΠΑ :14.400€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
τιμής
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. Ν. 3329/2005(Α' 81) “Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις“.
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
τηςμε αριθμ. πρωτ. 4658/15-09-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας έτους 2015
τουυπ αριθμ. πρωτ 4462/14-09-2016 εγγράφου της ΕΠΥ σχετικά με «Αναφορικά με την αρμοδιότητα της ΕΠΥ να
εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά την ισχύ του ν. 4412/2016
του υπ αριθμ πρωτ 4747/20-09-2016 εγγράφου της ΕΠΥ με θέμα « Προμήθειες από τους φορείς της
παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ
του ΠΔ 146/03 (ΦΕΚ 122/Α/2003)
του άρθρου 31 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005)
του άρθρου 11 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008)
του άρθρου 10 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007)
του άρθρου 10 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 38 του Ν.
4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017)
της ΚΥΑ 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30-12-2008 (ΦΕΚ 2657/Β/2008)
της υπ’ αριθμ. 94064/1-10-2012 (ορθή επανάληψη) Εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας
της υπ’ αριθμ. 53560/5-6-2013 Εγκυκλίου του Υπουργού Υγείας
των άρθρων 2 & 3 «Περιεχόμενο επαγγέλματος» του ΠΔ 340/1998 «Περί επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη
και της αδείας ασκήσεως», όπως ισχύει σήμερα
του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής 9-2-2012, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
V_2_ΕΛΛ σελ. 18
της Εγκυκλίου Ε2026/8-2-2019, «Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3»
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του υπ.’αρ.26Ο θέμα της υπ’.αριθμ.377/2019 απόφασης που έχει καταχωρηθεί στο υπ’ αρ. 21ο πρακτικό της από
31/07/2019 τακτικής συνεδρίασης των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΓΝ Σύρου και ΓΝ-ΚΥ Νάξου
της με αρ. 296/19-09-2019 απόφαση δέσμευσης (ΑΔΑ: ΨΑ2Ν469Η2Ο-ΤΓ9)
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί, την 01/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ.

1.6Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), και στο siteτου ΓΝ-ΚΥ Νάξουhttp://www.naxoshospital.gr→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη έχει καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
http://www.naxoshospital.gr στην διαδρομή : → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•

η με αρ. 7414/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6Λ3Θ469Η2Ο-Ω37) προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αναρτηθεί
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

•
•
•

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Τα παραπάνω έγγραφα διατίθενται δωρεάν από το siteτου Νοσοκομείου http://www.naxoshospital.gr.
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Οικονομικό Τμήμα
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2285360506 (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.).

της

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών, υποβάλλονται εγγράφως ,στην
Γραμματεία της υπηρεσίας ή στο φαξ στο 2285360650 ή στο mail:karagianni@naxoshospital.gr, το αργότερο έξι
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο
τέσσερις(4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή
των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
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χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» της ΕΑΑΔΗΣΗ με ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΨΟΥΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 2% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΗΤΟΙ: €1.200

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται, εγγυητική
επιστολή συμμετοχής.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 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), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους1.

1

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

19PROC005586388 2019-09-19
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.
2.2.3.3. α)Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι
πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος και συγκεκριμένα δημόσιας υγείας.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή 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,
(β) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη
μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.5.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
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Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β)για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
στους οποίος οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ και 2.2.3.4β ως προς το σκέλος των παραβιάσεων της εργατικής
νομοθεσίας της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται πιστοποιητικό για το εν λόγω χρονικό
διάστημα τότε προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου.
γ)Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Β.3.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το
σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας.
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1.Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική
Γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α)
Ξεχωριστό
σφραγισμένο
φάκελο,
με
την
ένδειξη
«Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»,
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα
έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν
το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στο site του
Νοσοκομείου και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης(Παράρτημα ΙΙΙ),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των

19PROC005586388 2019-09-19
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [τιμή]όπως
ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τιμές
Η προσφερόμενη τιμή θα αναλύεται ως εξής :
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

19PROC005586388 2019-09-19
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:
•

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης
.Μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

•

Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών
με
βάση
το
κριτήριο
ανάθεσης
των
εγγράφων
της
σύμβασης.

•

Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών.

•

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
(Ως εκ τούτου μπορούν αντίστοιχα να αποτυπώσουν τα στοιχεία αποσφράγισης σ’ ένα πρακτικό).
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα
ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των
εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

∆ικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και
ως εξής: Ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2..
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016,. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται εγγράφως για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης,)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ 12 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» της ΕΑΑΔΗΣΗ με ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒΗΞΘκαι τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΥΨΟΥΣ ΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α)Ισόποσα σε 12μηνιαίες δόσεις.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 44 Ν.4605/2019(ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης (προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΜΕΡΟΣ Α - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

«ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας, αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται, προκειµένου αυτή να προσδιορισθεί αντικειµενικά µε
τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκοµείου, είναι δε απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη
συµµόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Γενικά
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλη την ισχύουσα νοµοθεσία και τους Κανονισµούς Τροφίµων,
ειδικά αυτούς που συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ µε βάση την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ για την Υγιεινή
Τροφίµων και την ΚΥΑ 487/ΦΕΚ 1219 Β/04-10-2000. Επίσης οφείλει να τηρεί όλες τις αποφάσεις του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου ή των εξουσιοδοτηµένων από αυτό οργάνων, που τον
αφορούν. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες τις αγορανοµικές διατάξεις και τους κανόνες ορθής Υγιεινής
πρακτικής, τόσο στο εργαστήριο παραγωγής, όσο και στους χώρους του Νοσοκοµείου, και ειδικότερα
όσον αφορά στην πρόληψη των τροφικών δηλητηριάσεων και σαλµονελώσεων. Για το λόγο αυτό
συγκροτείται επιτροπή από ειδικούς επιστήµονες, η οποία κατά τη διάρκεια της σύµβασης µε τον
ανάδοχο ελέγχει, µετά από σχετική εντολή, αν η παρασκευή των φαγητών γίνεται σύµφωνα µε τους
κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, ύστερα από απροειδοποίητη επίσκεψη σε αυτούς τους χώρους, και
εισηγείται στο διοικούν όργανο. Επίσης θα έχει την υποχρέωση να δέχεται την παρουσία ενός
υπαλλήλου του Νοσοκοµείου µας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις διαδικασίες παρασκευής του φαγητού
στο εργαστήριο παραγωγής, όταν και όσες φορές κρίνεται σκόπιµο.
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει έγγραφα µε αποτελέσµατα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη
∆ηµόσια Υπηρεσία, των τελευταίων 2 (δύο) χρόνων. Επίσης οφείλει να ενηµερώνει το Νοσοκοµείο για
τα αποτελέσµατα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία, που εκτελούνται στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εντός τριών (3) ηµερών το αργότερο από
την κοινοποίηση στον ίδιο των αποτελεσµάτων αυτών.
2. Μεριδοποίηση – Μεταφορά φαγητού
A.

B.

Τα δεκατιανά, τα απογευµατινά και τα προ του ύπνου γεύµατα (όπου απαιτούνται) θα
παραδίδονται σε ατοµική συσκευασία στις κουζίνες των τµηµάτων (Office φαγητού) του
Νοσοκοµείου από υπαλλήλους της εταιρείας.
Το πρωινό, το γεύµα και το δείπνο θα µεταφέρονται :
 Υποµεριδοποιηµένα σε λεκάνες gastronorm, ανάλογης χωρητικότητας µε τη ∆ύναµη του
τµήµατος και του είδους του φαγητού, στις κουζίνες των τµηµάτων του Νοσοκοµείου από
υπαλλήλους της εταιρείας.
 Το γάλα θα µεταφέρεται σε ισοθερµικά δοχεία-κανάτες στις κουζίνες των τµηµάτων, (Office
φαγητού) ενώ το τσάι και το χαµοµήλι σε ατοµική συσκευασία, και θα κατανέµεται σε
ποτήρια µ.χ. κατάλληλα για ζεστά ροφήµατα από προσωπικό του προµηθευτή.
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 Σε λεκάνες gastronorm ή υποµεριδοποιηµένα σε ατοµική συσκευασία στο χώρο
σερβιρίσµατος του Νοσοκοµείου, για τη σίτιση του προσωπικού (εφηµερεύοντες ιατροί), από
υπαλλήλους της εταιρείας.
C. Κάθε µερίδα γεύµατος και δείπνου (ασθενών-σιτιζόµενου προσωπικού) θα συνοδεύεται από
πλαστικό διαφανές ποτήρι µ.χ. σε ατοµική συσκευασία. Η προµήθεια αυτών των ποτηριών θα
βαρύνει τον ανάδοχο.
D. Η διακίνηση του έτοιµου φαγητού από την µονάδα παραγωγής (catering) προς το Νοσοκοµείο θα
πρέπει να γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα του αναδόχου και εντός
ισοθερµικών δοχείων (thermobox έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του φαγητού σε
θερµοκρασία άνω των 65ºC όταν πρόκειται για τρόφιµα που θα καταναλωθούν «ζεστά» και σε
θερµοκρασία ίση ή µικρότερη των 2ºC όταν πρόκειται για τρόφιµα που θα καταναλωθούν
«κρύα». Οι λεκάνες τύπου gastronorm που θα περιέχουν τα τρόφιµα θα πρέπει οπωσδήποτε να
φέρουν καπάκι. ‘Όσον αφορά στη συσκευασία του φαγητού θα πρέπει τόσο η ατοµική
συσκευασία όσο και οι λεκάνες του υποµεριδοποιηµένου φαγητού, αλλά και τα ισοθερµικά
δοχεία να είναι κατάλληλα για τρόφιµα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήµα καταλληλότητας.
E. Η µεριδοποίηση και η διανοµή των γευµάτων θα γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό του
αναδόχου. Η συλλογή των διαφόρων σκευών (διάφορα δοχεία, πιάτα, δίσκοι, κλπ) θα γίνεται από
προσωπικό του αναδόχου και το πλύσιµο θα γίνεται στο χώρο του.
F. Η διανοµή θα γίνεται µε κλειστό τροχήλατο ερµάριο του αναδόχου και οι δίσκοι µε το φαγητό θα
πρέπει να είναι σκεπασµένοι.

3. Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών

Η παραγγελία των πρωινών και των γευµάτων των ασθενών θα γίνεται από τη Νοσηλευτική
Υπηρεσία τρεις φορές την ηµέρα (πρωί, µεσηµέρι και βράδυ).
Η παράδοση του πρωινού και του δεκατιανού στο Νοσοκοµείο θα γίνεται στις 7:30 - 8:00π.µ.
καθηµερινά. Η παράδοση του γεύµατος και του απογευµατινού θα γίνεται στις 12:30 – 13:00 µ.µ.
καθηµερινά και η παράδοση του δείπνου και του προ του ύπνου γεύµατος (όπου απαιτείται) θα
γίνεται στις 18:30–19:00 µ.µ. καθηµερινά. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού θα πρέπει να
τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, καθώς και οµαλής
λειτουργίας του Νοσοκοµείου.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τον αριθµό των µερίδων ανάλογα µε τον
αριθµό των νοσηλευοµένων και των εφηµερευόντων ιατρών.
Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές
συνθήκες ή άλλα έκτακτα και µη προβλέψιµα φαινόµενα.

A.
B.

C.
D.

4. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή

A.

B.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγµατοποιείται από επιτροπή παραλαβής,
για το Νοσοκοµείο. Η παραλαβή των φαγητών θα ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ηµερήσιου
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής µε την υποχρεωτική παρουσία του
ανάδοχου ή νόµιµου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει µαζί µε την κάθε επιτροπή
παραλαβής, το σχετικό πρωτόκολλο και θα ελέγχεται εάν η παράδοση των φαγητών έγινε
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης (σύµβασης).
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Νοσοκοµείο, ή
παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε
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περίπτωση απόρριψης των ειδών και µη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσµία εντός µιας
ώρας το αργότερο, τότε το Νοσοκοµείο µπορεί να αγοράσει αυτό ή αντίστοιχα προϊόντα από το
ελεύθερο εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της εκ του
ελεύθερου εµπορίου αγοράς, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την
αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και καταλογίζονται σε βάρος του µετά από σχετική απόφαση
της ∆ιοίκησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύµβασης , η οποία υπόκειται στο
άρθρο περί κυρώσεων, µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την επιτροπή και η οποία
(απόκλιση) δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, λόγω της φύσης της, κατά το δειγµατοληπτικό
έλεγχο της επιτροπής παραλαβής, το προσωπικό του τµήµατος το οποίο θα τη διαπιστώσει,
ενηµερώνει το Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου και συντάσσεται αναφορά. Η αναφορά
αυτή καταγράφει την απόκλιση, υπογράφεται από το «εµπλεκόµενο» προσωπικό του τµήµατος,
από τον ανάδοχο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του, ο οποίος έχει προηγουµένως κληθεί να λάβει
γνώση, καθώς και από την επιτροπή παραλαβής η οποία επανακαλείται για να λάβει γνώση του
συµβάντος. Στη συνέχεια, η αναφορά αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία και εκτιµάται αναλόγως.
Καθηµερινά θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο 2 (δύο) µερίδες - δείγµατα φαγητού επιπλέον
(µεσηµεριανό-γεύµα-δείπνο) για µακροσκοπικό ή οργανοληπτικό έλεγχο από τις επιτροπές
παραλαβής του Νοσοκοµείου µετά από τυχαία δειγµατοληψία. Οι ποσότητες των δειγµάτων θα
επιβαρύνουν οικονοµικά τον ανάδοχο.

C.

D.

5.

Κανονισµοί εργασίας προσωπικού αναδόχου

A. Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής: 1ον Να φέρει
κατάλληλη καθαρή ενδυµασία (κάλυµµα κεφαλής – ρόµπα – ποδιά - γάντια) και 2ον Να φέρει
απαραιτήτως ατοµικό βιβλιάριο υγείας.
B. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να απασχολεί µόνο ασφαλισµένο προσωπικό το οποίο θα
πρέπει τουλάχιστον να καταλαβαίνει την Ελληνική γλώσσα.
C. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στους χώρους των κουζινών ατόµων ασχέτων µε τη
σίτιση, συµπεριλαµβανοµένων και των συγγενών των υπαλλήλων του αναδόχου.
D. Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν µπορούν να συνδιαλέγονται µε τους ασθενείς ή τους συνοδούς
τους για την ασθένεια τους ή τη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ είναι απαγορευµένη η προµήθεια
φαγητών, ποτών, τσιγάρων, φαρµάκων κλπ. σε ασθενείς και συνοδούς.
E. Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις συστάσεις του
Νοσοκοµείου.

6. Καθαριότητα – Πλύσιµο σκευών

A. Η αποκοµιδή των δίσκων από τους θαλάµους των ασθενών και το πλύσιµο των σκευών
(σερβίτσια-µαχαιροπήρουνα) και των δίσκων θα γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου σε δικό
του χώρο. Ο καθαρισµός και η απολύµανση του χώρου των κουζινών του νοσοκοµείου, θα
γίνεται από το προσωπικό του αναδόχου. Η δαπάνη για την καταπολέµηση παρασίτων και
ζωυφίων στις κουζίνες των τµηµάτων (Νοσοκοµείου) βαρύνει εξολοκλήρου το Νοσοκοµείο. Τα
κάθε φύσης απορρίµµατα αποµακρύνονται από τους χώρους µεριδοποίησης και το εστιατόριο µε
ευθύνη του προσωπικού του αναδόχου.
B. Τα ισοθερµικά δοχεία (thermobox) και τα άπλυτα σκεύη (λεκάνες κλπ.) θα παραδίδονται στον
ανάδοχο µατά από κάθε χρήση τους και θα πρέπει να αντικαθίστανται µε καθαρά και
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απολυµασµένα σε κάθε επόµενη παράδοση. Το πλύσιµό τους θα πρέπει να γίνεται στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας τροφοδοσίας καθηµερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η
εταιρεία θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών ελέγχων για τον καθαρισµό και την απολύµανση
των σκευών, πιστοποιητικό απολύµανσης των εγκαταστάσεων της και των ισοθερµικών δοχείων
µεταφοράς φαγητού, στο οποίο θα φαίνεται η ηµεροµηνία εκτέλεσης, ο τρόπος απολύµανσης
(φάρµακα) και η ορισθείσα επόµενη ηµεροµηνία απολύµανσης.

7. Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές

 Η εταιρεία τροφοδοσίας καθώς και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί, θα πρέπει
να διαθέτουν πιστοποίηση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήµατος ανάλυσης
επικινδυνότητας και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης
για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των
χορηγούµενων ειδών.
 Η διαπίστευση του φορέα πιστοποίησης θα προέρχεται είτε από το Εθνικό Συµβούλιο
∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) είτε από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
 Τα φαγητά θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε υλικά Α΄ ποιότητας χωρίς πολλά
καρυκεύµατα και ζωικά λίπη.
 Θα υπάρχει ξεχωριστό µενού για τους ασθενείς και ξεχωριστό για τους ιατρούς του νοσοκοµείου.
Τα γεύµατα να είναι εύγευστα και ευπαρουσίαστα.
 Το είδος των κυρίως πιάτων και οι ποσότητες τους θα καθορίζονται από το νοσοκοµείο µε
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα.
 Θα υπάρχει η δυνατότητα παρασκευής ιδιαίτερων γευµάτων για ασθενείς µε ειδικά προβλήµατα,
πέραν του βασικού µενού : π.χ. φιδέ, λαπά κοτόπουλο, αλεσµένο, κλπ.
 Για τους ασθενείς της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού το µενού θα είναι καθηµερινά τσάι ή γάλα ή
καφές φίλτρου + φρυγανιές συσκευασµένες + τηγµένο τυρί + σάντουιτς µε τυρί και γαλοπούλα +
1 ατοµικό χυµό χωρίς ζάχαρη. ( Να δοθεί χωριστή τιµή για το πακέτο του νεφρού) Για τον
αριθµό των ασθενών ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται καθηµερινά από τη ΜΤΝ.
 Κάθε λεκάνη gastronorm και κάθε ατοµική συσκευασία θα φέρει ετικέτα µε το είδος του
γεύµατος (γεύµα-δείπνο), το µενού, τον κωδικό της παρτίδας και την ηµεροµηνία παραγωγής και
λήξης. Τα ισοθερµικά δοχεία (thermobox) θα φέρουν σήµανση µε την επωνυµία της εταιρείας, τη
διεύθυνση και τον αριθµό αδείας της.
 Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται µε ελαιόλαδο extra παρθένο.
 Το λάδι στις σαλάτες να είναι extra παρθένο ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις
βραστές σαλάτες της ελεύθερης/τακτικής δίαιτας να είναι 20γρ./µερίδα. Οι βραστές σαλάτες να
συνοδεύονται πάντα µε ¼ κοµµάτι φρέσκου λεµονιού.
 Η ποσότητα του ελαιόλαδου για τις νωπές σαλάτες να είναι 15γρ./µερίδα ή άλλη που µπορεί να
καθορίσει το Νοσοκοµείο.
 Οι σάλτσες των φαγητών των ασθενών να µην τσιγαρίζονται.
 Απαγορεύεται η χρήση του αλεύρου για την παρασκευή των φαγητών (σαν πρόσθετο στις
σάλτσες ή για συµπύκνωση της σούπας).
 Τα φαγητά, τα οποία δε θα πρέπει να περιέχουν αλάτι, θα δίνονται ως αριθµός «άναλων». Για τα
είδη αυτά θα υπάρχει ειδική σήµανση στη συσκευασία.
 Τα φαγητά τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν λιπαρά, θα δίνονται ως αριθµός «άλιπων». Για
τα είδη αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήµανση στη συσκευασία.
 Το ζελέ δε θα περιέχει πρόσθετη ζάχαρη.

19PROC005586388 2019-09-19
 Η άγλυκη κοµπόστα και η άγλυκη κρέµα των διαιτών των παθολογικών ασθενών δε θα περιέχουν
ζάχαρη.
 Οι άγλυκες κοµπόστες να είναι µήλο ή ροδάκινο ή αχλάδι, τεµαχισµένα και να είναι
καλοβρασµένες (όχι όξινες).
 Το γάλα που θα χρησιµοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων τροφίµων των ασθενών (κρέµες,
ρυζόγαλο, πουρέ) να είναι φρέσκο και όχι εβαπορέ.
 Το µοσχάρι και το χοιρινό (εκτός της µπριζόλας) να είναι άνευ οστών, νωπό Α΄ ποιότητας.
 Το ψάρι να είναι κατεψυγµένο (φέτα ή φιλέτο ανάλογα το είδος) ή φρέσκο, Α΄ ποιότητας.
 Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας µπούτι ή στήθος ή φιλέτο στήθος.
 Τα ερίφια γάλακτος να είναι νωπά Α΄ ποιότητας.
 Τα φαγητά να είναι καλοβρασµένα ή καλοψηµένα και καλοσερβιρισµένα.
 Φαγητά όπως λαδερά και σούπες να έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή
ζυµαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόµενο. Οι σούπες να συνοδεύονται πάντα µε ¼ κοµµάτι
φρέσκου λεµονιού.
 Τα πρωινά ροφήµατα τσαγιού και χαµοµηλιού να συνοδεύονται µε ¼ κοµµάτι φρέσκου
λεµονιού.
 Το τριµµένο τυρί που συνοδεύει τα ζυµαρικά πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά σε ατοµική
συσκευασία στα τµήµατα.
 Όσα είδη είναι συσκευασµένα/ τυποποιηµένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής/ επιδόρπια να έχουν
την κατάλληλη σήµανση (ετικέτα, συστατικά, ηµεροµηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.).
 Τα κρύα σάντουιτς θα παραδίδονται συσκευασµένα και θα έχουν την κατάλληλη σήµανση
(συστατικά, ηµεροµηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.).
 Το υποµεριδοποιηµένο σε λεκάνες gastronorm φαγητό να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να
διευκολύνει το περαιτέρω σερβίρισµα στο πιάτο.
 Οι σαλάτες και τα φρούτα θα παραδίδονται κρύα.
 Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη.
 Συνθέσεις προγραµµάτων διαιτών - εορτών
Ακολουθούν τα εξής παραρτήµατα:
i.
ii.
iii.

Κατάλογος ειδών φαγητού - Μεριδολόγιο (παράρτηµα Ι)
Ιδιαίτερο µενού εορτών (παράρτηµα ΙΙ)
Ενδεικτικά προγράµµατα διαιτών (παράρτηµα ΙΙΙ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το βάρος των κάτωθι φαγητών, ανά µερίδα, είναι σε µαγειρεµένη ή έτοιµη, κατά περίπτωση, µορφή.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ – ΜΕΡΙ∆ΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το βάρος των κάτωθι φαγητών, ανά µερίδα, είναι σε µαγειρεµένη ή έτοιµη, κατά περίπτωση, µορφή.
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Α/Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ – ΜΕΡΙ∆ΟΛΟΓΙΟ
ΕΙ∆ΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΓΡΑΜ/ΜΕΡΙ∆Α
ΓΑΛΑ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ
Γάλα αγελάδος χύµα
200
Γάλα αγελάδος συσκ. 1/4lit
1 τεµ.
Γάλα αγελάδος πλήρες συσκ. 1/2lit
1 τεµ.
Γάλα αγελάδος 1,5% λιπαρά συσκ. 1/2lit
1 τεµ.
Γιαούρτι αγελάδος 3,5%λιπαρά (συσκ.200gr)
1 τεµ.
Γιαούρτι αγελάδος 0%λιπαρά (συσκ.200gr)
1 τεµ.
ΨΩΜΙΑ
Ψωµί λευκό (ατοµ.συσκ.)
80 - 90
Ψωµί λευκό διαβήτου (ατοµ.συσκ.)
30
Ψωµί ολικής αλέσεως (ατοµ.συσκ.)
80
Ψωµί ολικής αλέσεως διαβήτου (ατοµ.συσκ.)
30
Φρυγανιές σίτου (ατοµ.συσκ./δύο τεµάχια)
1τεµ.
ΕΙ∆Η ΠΡΩΙΝΟΥ
Μαρµελάδα φρούτου (ατοµ.συσκ.)
20
Μέλι (ατοµ.συσκ.)
20
Τυράκι τηγµένο (ατοµ.συσκ.)
17,5
60
Τυρί φέτα
Κασέρι γκούντα
60
Βούτυρο-µαργαρίνη (ατοµ.συσκ.)
10
60
Ανθότυρο
Ζαµπόν
60
ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα νωπή εποχής
200
200
Καρότο βραστό
200
Κολοκυθάκια βραστά
Κουνουπίδι βραστό
200
200
Μπρόκολο βραστό
Παντζάρια βραστά
200
Χόρτα βραστά (ραδίκια,αντίδια)
200
Λάχανο βραστό – Λαχανίδες βραστές
200
180
Πιπεριές Φλωρίνης
100
Ταραµοσαλάτα
ΟΣΠΡΙΑ
Φασόλια γίγαντες πλακί
400
Ρεβίθια σούπα
400
400
Φακές σούπα
Φασόλια σούπα
400
ΣΟΥΠΕΣ
Μαγειρίτσα αυγολέµονο
400
Φιδές / Γλασέ / Αστράκι / Τραχανάς
300
400(100πατ.,καρ.,σελ.,ρύζι)
Χορτόσουπα
ΑΥΓΑ
Αυγό βραστό
1τεµ. (άνω των 63gr) L
Αυγό κόκκινο
1τεµ. (άνω των 63gr) L
200γρ(2αυγά-100πατάτες)
Οµελέτα φούρνου µε πατάτες τηγανητές
ΡΥΖΙΑ
Ρύζι πιλάφι
250
Ρύζι µε ανάµικτα λαχανικά (ριζότο)
250(200ρύζι-50αν.)
Ρύζι λαπάς
200
ΠΑΤΑΤΕΣ
Γιαχνί
300
300
Πατάτες φούρνου
300
Πατάτες πουρές
Πατάτες τηγανητές
300
ΖΥΜΑΡΙΚΑ(σπαγγέτι,µακ.Νο3,µακ.κοφτό,
κριθαράκι,αχιβαδάκι,φιογκάκι,ταλιατέλες,τορτελίνια)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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Ζυµαρικά άσπρα
Ζυµαρικά µε σάλτσα τοµάτας κλπ.
Καρµπονάρα
Πίτσα ατοµική
ΓΕΜΙΣΤΑ
Πιπεριές γεµιστές µε ρύζι ή κιµά
Ντοµάτες γεµιστές µε ρύζι ή κιµά
Κολοκύθια γεµιστά (κιµά-ρύζι) αυγολέµονο
Λαχανοντολµάδες (κιµά-ρύζι) αυγολέµονο
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ-ΩΓΚΡΑΤΕΝ
Παστίτσιο (µε µακαρόνια Νο3)
Ωγκρατέν (µε µακαρόνια Νο3)
ΜΟΥΣΑΚΑΣ
Με Μελιτζάνες – Πατάτες - Κιµά
Μελιτζάνες παπουτσάκια
ΛΑ∆ΕΡΑ
Αρακάς λαδερός
Ανάµικτα λαχανικά λαδερά
Μπάµιες ψιλές λαδερές
Πατάτες – κολοκυθάκια µπριάµ
Σπανακόρυζο λεµονάτο (άσπρο)
Πρασόρυζο λεµονάτο (άσπρο)
Φασολάκια λαδερά
Κολοκυθάκια φούρνου (λεµονάτα-µε σάλτσα ντοµ.)
Αγκινάρες αλά πολίτα
ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Κατσίκι µε πατάτες φούρνου
ΜΟΣΧΑΡΙ (α/ο)
Μοσχάρι βραστό
Νουά µόσχου ψητό*
Λεµονάτο ή Κοκκινιστό ή Ριγανάτο ή Τας κεµπάπ*
Μοσχάρι µε κολοκυθάκια
Μοσχάρι µε λάχανο
Μοσχάρι µε σπανάκι
Μοσχάρι µε πράσο
Μοσχάρι µε µελιτζάνες
Μοσχάρι µε χορτόσουπα
ΧΟΙΡΙΝΟ (α/ο)
Χοιρινό µε σέλινο αυγολέµονο
Χοιρινό λεµονάτο*
Χοιρινή µπριζόλα φούρνου (µ/ο)*
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ
Γιουβαρλάκια αυγολέµονο
Κεφτέδες τηγανητοί*
Κεφτέδες φούρνου*
Μπιφτέκια φούρνου (2 τεµάχια)*
Ρολό κιµά*
Σουτζουκάκια µε σάλτσα ντοµάτας*
Σουτζουκάκια φούρνου (χωρίς σάλτσα)*
Ζυµαρικό µε κιµά (σπαγγέτι)
Σπετζοφάϊ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (σε τεµάχια µπούτι-στήθος)
Γαλοπούλα µε πατάτες φούρνου
Κοτόπουλο βραστό
Κοτόπουλο ψητό*
Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεµονάτο*
Κοτόπουλο σούπα (φιδέ ή γλασέ)
Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας
ΨΑΡΙΑ
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300
350
350
350
400
400
400
400

400 (100κιµάς)
400 (100τυρί)
400 (100κιµάς)
400 (100κιµάς)
350
350
350
400 (200πατ.-200κολ.)
350
350
350
300
300
250αρνί – 250πατ.
200 µοσχάρι
200 µοσχάρι
200 µοσχάρι
180µοσχ.-200κολοκυθ.
180µοσχ.-200λάχ.
180µοσχ.-200σπαν.
180µοσχ.-200πράσο
180µοσχ.-300µελιτζ.
100µοσχ.-300σούπα
200χοιρ.-250σελ.
200χοιρ.
300χοιρ.(µ/ο)
300 (µικτό βάρος)
150
150
150
150
200
150
300 (200ζυµ.-120κιµά)
350
250κοτ.-250πατ.
320-350κοτ. (µε κόκκαλο)
320-350κοτ. (µε κόκκαλο)
320-350κοτ. (µε κόκκαλο)
150κοτ.-300σούπα
200
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137

Βακαλάος φούρνου λεµονάτος(φέτα αδέρµατη ή φιλέτο)*
Βακαλάος τηγανητός (φιλέτο)*
Βακαλάος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)*
Γαλέος φούρνου λεµονάτος (φέτα αδέρµατη ή φιλέτο)*
Γαλέος τηγανητός (φιλέτο)*
Γαλέος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)*
Γλώσσα τηγανητή (φιλέτο)*
Πέρκα φούρνου λεµονάτη (φιλέτο)*
Τσιπούρες,πέστροφες,κολιοί φούρνου (φρέσκα)*
Ψαρόσουπα
(βακαλάος
φιλέτο)
µε
ρύζι,πατάτες,καρότο,σέλινο
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Χταπόδι µε ζυµαρικά
Σουπιές γιαχνί µε πατάτες ή ρύζι ή ζυµαρικά
Μυδοπίλαφο
Θαλασσινά διάφορα µε ρύζι
ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Γλυκό συσκ. µε σοκολάτα (καριόκες,µον αµούρ κ.α.)
Τάρτα µε φρούτο και σαντιγί
Προφιτερόλ
Εκλαίρ
Ρεβανί
Σιροπιαστά (µπακλαβάς,καταίφι κ.α.)
Βασιλόπιτα ατοµική
Τσουρέκι ατοµικό
Κουραµπιέδες
Μελοµακάρονα
ΚΡΕΜΕΣ-ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ
Κρέµα γλυκιά
Κρέµα άγλυκη
Ρυζόγαλο γλυκό
Ζελέ
Ζελέ µε κοµµατάκια φρούτων
Κοµπόστα γλυκιά (κονσέρβα) (ροδάκινο,βερίκοκο)
Κοµπόστα άγλυκη
Χαλβάς σιµιγδαλένιος
Κέικ απλό (βανίλια)
Κρουασάν µαρµελάδας (ατοµ.συσκευασία)
∆ΙΑΦΟΡΑ
Ελιές (µαµούθ ή καλαµών)
Πίκλες - τουρσί
Χαλβάς από σουσάµι
Κρύο σάντουιτς (γκούντα-ζαµπόν ή γαλοπούλα)
Κρύο σάντουιτς (νηστίσιµο)
Χυµός
φρούτων
νέκταρ
ή
φ.χ.
(πορτοκάλι,ροδάκινο,µήλο,βερίκοκο,κοκτεϊλ)
(ατοµ.συσκ.
1/4lit)
Κεφαλοτύρι τριµµένο
Ζάχαρη ατοµική συσκευασία

220
220
220
250
250
250
250
220
250
220βακ.-300σούπα

200χταπ.-250ζυµ.
180σουπ.
300
300
100
100
100
100
100
100
100
100
Με το κιλό
Με το κιλό
160
160
160
160
160
160
130
150
100
1τεµ.
80
100
60
1τεµ.
1τεµ.
1τεµ.

15
10

 Τα είδη µε (*) συνοδεύονται µε τις εξής γαρνιτούρες: πατάτες φούρνου (250gr), πατάτες τηγανητές
(250gr), πουρές πατάτας (200gr), ρύζι πιλάφι ή ριζότο (200gr), ζυµαρικά (250gr).

 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί το πρόγραµµα σίτισης ασθενών και προσωπικού όπως ακριβώς ορίζεται σε
εβδοµαδιαία συχνότητα.
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Παρατηρήσεις:





Στον ασθενή (Νοσοκοµείου) προσφέρονται καθηµερινά: Πρωινό Μεσηµεριανό γεύµα ∆είπνο
Ενδιάµεσα γεύµατα (σύµφωνα µε τις διατροφικές ανάγκες των ασθενών)
Στους εφηµερεύοντες ιατρούς προσφέρονται καθηµερινά: Μεσηµεριανό, γεύµα, ∆είπνο
Το µενού ενδεικτικά πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω είδη γευµάτων και
συµπληρωµάτων:
1. Κύριο πιάτο µεσηµεριανού γεύµατος και δείπνου Γεύµα µε φρέσκο µοσχαρίσιο κιµά Γεύµα µε
φρέσκο κοτόπουλο (στήθος ή µπούτι)
2. Γεύµα µε κρέας (µοσχάρι ή χοιρινό) που θα προέρχεται από το στήθος, το µπούτι ή τα πλευρά του
ζώου.
3. Γεύµα µε ψάρι φέτα ή φιλέτο ή ολόκληρο (φρέσκο ή κατεψυγµένο). Γεύµα µε λαδερά ή ζυµαρικά ή
σούπα ή όσπρια.
 Συµπλήρωµα µεσηµεριανού γεύµατος και δείπνου:
1. Το κυρίως φαγητό θα συνοδεύεται µε ποικιλίες γαρνιτούρας επιλογής του Νοσοκοµείου.
2. Σαλάτα (νωπή ή βραστή) ή/και τυρί φέτα ή/και κρέµα ή γιαούρτι ή ζελέ ή ρυζόγαλο.
3. Φρούτο εποχής ή κοµπόστα φρούτου
4. Σούπα (για τους ασθενείς) µε εντολή γιατρού
5. Ψωµί ή φρυγανιές
 Πρωινό:
• Γάλα ή τσάι ή χαµοµήλι Ψωµί ή φρυγανιές συσκευασµένες (όπου Γάλα ¼ lit )
• Ζάχαρη – βούτυρο – µέλι ή µαρµελάδα ή τυράκι τηγµένο ή αυγό βραστό ή τυρί φέτα ή ανθότυρο
 Συµπληρωτικά τρόφιµα (ενδιάµεσα γεύµατα):
• Κρέµα γλυκιά ή άγλυκη
• Ζελέ µε γλυκό ή άγλυκο
• Γιαούρτι πλήρες ή άλιπο
• Φρούτο ή κοµπόστα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
(εφηµερευόντων ιατρών και ασθενών (Νοσοκοµείου) , πλην των ειδικών διαιτών)
25/12 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)
Πρωινό: Επιπλέον του πρωινού 1 Μελοµακάρονο
Γεύµα: Γαλοπούλα µε πατάτες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
∆είπνο: Μπιφτέκι-Κριθαράκι-Γιαούρτι-Κοµπόστα
26/12 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)
Πρωινό: Επιπλέον του πρωινού 1
Μεσηµεριανό Γεύµα: Μοσχάρι ριγανάτο-Ριζότο-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
∆είπνο: Παστίτσιο-Σαλάτα-Κοµπόστα
31/12 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)
∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Βασιλόπιτα ατοµική-Γιαούρτι-Φρούτο
1/1 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)
Πρωινό: Επιπλέον του πρωινού Βασιλόπιτα ατοµική
Γεύµα: Νουά µόσχου ψητό-Ριζότο-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
∆είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-Σαλάτα-Φρούτο
6/1 (ΦΩΤΑ)
Γεύµα: Μοσχάρι κοκκινιστό-Ρύζι πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
∆είπνο: Μακαρόνια ωγκρατέν-Σαλάτα-Φρούτο
ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Χταπόδι µε µακαρονάκι κοφτό-Ταραµοσαλάτα-Φρούτο-Λαγάνα
∆είπνο: Σπανακόρυζο-Γιαούρτι-Φρούτο
25/3 (25Η ΜΑΡΤΙΟΥ)
Γεύµα: Βακαλάος λεµονάτος φούρνου-πατάτες φούρνου –Σαλάτα -Φρούτο-Γλυκό
∆είπνο: Μπιφτέκι σχάρας-ζυµαρικά µε σ.ντοµάτας-Τυρί τριµµένο-Κοµπόστα
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Μπάµιες λαδερές-Τυρί φέτα-Φρούτο
∆είπνο: Μαγειρίτσα-Τυρί-Γιαούρτι-Φρούτο-Τσουρέκι ατοµικό-Αυγό κόκκινο
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Πρωινό: Τσουρέκι ατοµικό-Αυγό κόκκινο
Γεύµα: Νουά µόσχου ψητό-Ρυζότο-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο
∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
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Πρωινό: Τσουρέκι ατοµικό-Αυγό κόκκινο
Γεύµα: Ριγανάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό-Αυγό κόκκινο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ∆ΙΑΙΤΑΣ

∆ευτέρα Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-Ψωµί ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Παστίτσιο-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Κρέας ψητό-Πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί
Τρίτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγµένο-Ψωµί- ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Σούπα φιδέ (µε ½ µερίδα κοτόπουλο)-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί
Τετάρτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Μπάµιες-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Μακαρόνια κοφτά µε σάλτσα και κασέρι τριµµένο-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί
Πέµπτη Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-Ψωµί- ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί
Παρασκευή
φρυγανιές

Πρωινό:

Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί

ή

2

συσκευασµένες

Μεσηµεριανό: Φασολάκια-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί
Σάββατο Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωµί- ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Ψάρι λεµονάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Γιουβαρλάκια-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί
Κυριακή Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα-Ψωµί- ή 2 συσκευασµένες φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Χορτόσουπα µε κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωµί
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

∆ευτέρα
Μεσηµεριανό: Παστίτσιο-Κρέµα-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί ή Φακές-ΤαραµοσαλάταΕλιές-Φρούτο
∆είπνο: Κοκκινιστό-Πουρές-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
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Τρίτη
Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Μπριζόλα-Πατάτες φούρνου-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
Τετάρτη
Μεσηµεριανό: Μπάµιες-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί-Χυµός
Ταραµάς-Ελιές

ή

Φασόλια

πλακί-

∆είπνο: Σπετζοφάϊ-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
Πέµπτη
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Λαχανοντολµάδες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
Παρασκευή
Μεσηµεριανό: Φασολάκια ή Ρεβύθια-Ταραµοσαλάτα-Ελιές-Πίκλες-Φρούτο-Ψωµί
∆είπνο: Μακαρόνια µε κιµά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί
Σάββατο
Μεσηµεριανό: Ψάρι πλακί-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωµί-Χυµός
∆είπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέµα-Φρούτο-Ψωµί ή Πίτσα-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο
Κυριακή
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-ΨωµίΓλυκό
∆είπνο: Χοιρινό µε σέλινο αυγολέµονο-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωµί

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΙΤΑΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥ
∆ευτέρα
Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού(120gr περίπου)
Μεσηµεριανό: Μπιφτέκι-1/2 µερίδα µακαρόνια ψιλά-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη
∆είπνο: Κρέας ψητό-1/2 µερίδα πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit
Τρίτη
Πρωινό:Γάλα-Τυράκι τηγµένο-Φρυγανιές
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού (120gr περίπου)
Μεσηµεριανό: Ριγανάτο-1/2 µερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη
∆είπνο: Κοτόπουλο βραστό-Σούπα φιδέ-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
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Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit
Τετάρτη
Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσηµεριανό: Κοκκινιστό-Μπάµιες-Τυρί-Φρούτο διαβητικού
Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη
∆είπνο: Κοτόπουλο σχάρας-1/2 µερίδα µακαρόνια κοφτά µε σάλτσα-ΓιαούρτιΦρούτο διαβ.
Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit
Πέµπτη
Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο ψητό-1/2 µερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη
∆είπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit
Παρασκευή
Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσηµεριανό: Κοκκινιστό-Φασολάκια-Τυρί-Φρούτο διαβητικού
Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη
∆είπνο: Κιµάς-1/2 µερίδα µακαρόνια-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit
Σάββατο
Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσηµεριανό: Ψάρι λεµονάτο-1/2 µερίδα πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο διαβ.
Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη
∆είπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέµα άγλυκη-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit
Κυριακή
Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές
∆εκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσηµεριανό: Κοτόπουλο λεµονάτο-1/2 µερίδα µακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-Φρούτο
Απογευµατινό: Κοµπόστα άγλυκη
∆είπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
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Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit
∆ΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγµένο ή Αυγό ή Τυρί φέταΨωµί
Μεσηµεριανό: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-Σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-ΚρέµαΚοµπόστα
∆είπνο: Κρέας
Κοµπόστα

ή

κοτόπουλο

βραστό-Σούπα

(φιδέ-γλασέ-αστράκι)-Γιαούρτι-

Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ.1/4lit (όπου απαιτείται)
∆ΙΑΙΤΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΧΟΣ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ίδια µε την τακτική – ελεύθερη δίαιτα εκτός του δείπνου, το οποίο συµπληρωµατικά
περιλαµβάνει, καθηµερινά και µερίδα από τις οµάδες : Μοσχάρι ή κιµάς µοσχαρίσιος
ή πουλερικά (Παράρτηµα Ι).
∆ΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ+ΚΡΕΑΣ
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγµένο ή Αυγό ή Τυρί φέταΨωµί ή φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο ψητό ή σχάρας ή Ψάρι
λεµονάτο-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή Ζυµαρικά-Κρέµα ή Ρυζόγαλο ή ΖελέΚοµπόστα-Ψωµί
∆είπνο: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο σχάρας-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή
Ζυµαρικό-Γιαούρτι-Κοµπόστα-Ψωµί
∆ίαιτα Υδρική
Πρωινό: Γάλα-Τσάι-Βούτυρο-Μαρµελάδα ή Μέλι-Φρυγανιές
Μεσηµεριανό: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέµα-Κοµπόστα-Φρυγανιές
∆είπνο: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέµα-Κοµπόστα-Φρυγανιές
Προ του ύπνου: Γάλα ατοµ.συσκ. 1/4lit
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ 74.400€.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στη Νάξο σήµερα την ………………………… του έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδας ………. και ώρα
………, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, αφενός µεν ο Αν. ∆ιοικητής του ΓΝ-ΚΥ Νάξου …………………… και
αφετέρου εταιρεία η

…………………. µε Α.Φ.Μ. ………………………..και ∆ΟΥ:………………… εφ’ εξής

καλούµενος ως «ανάδοχος».
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, βάσει της …………………. απόφασης του ∆Σ του Νοσοκοµείου, αναθέτει
στον δεύτερο την παρακάτω υπηρεσία:
ΣΙΤΙΣΗ ((ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ
ΝΑΞΟΥ
προϋπολογισµού 74.400 ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ

 Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες
στο Νοσοκομείο, (οι οποίες θα συνοδεύονται με τα ανάλογα παραστατικά τιμολόγια, δελτία
αποστολής κ.λ.π.), τμηματικά με τους εξής όρους:

 Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από ...-...-2019 μέχρι ....-....-2020.

 Σε περίπτωση που ο χορηγητής δεν εκτελέσει έγκαιρα την υπηρεσία το Δ.Σ. του Νοσοκομείου
μπορεί να του επιβάλει καταβολή ποινικής ρήτρας 2% επί της αξίας των ειδών για κάθε ημέρα
υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας εάν δεν τα παραδώσει έγκαιρα. Η δε υπηρεσία να κάνει
την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο. Εάν προκύψει διαφορά τιμής θα βαρύνει τον χορηγητή.
 Η πραγματοποίηση της υπηρεσίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή.
 Η πληρωμή του χορηγητή θα γίνεται βάση του άρθρ.200 του ν.4412/2016 από το Νοσοκομείο με
χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
 Η πληρωμή του μειοδότη , θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών :
Α) από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού
παραλαβής σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με την προϋπόθεση της προσκόμισης
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί
από την Οικονομική Υπηρεσία και
Β) Δυνάμει της Παραγράφου Ζ’ του ν.4152/2013 (Α’107) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική
νομοθεσία η Οδηγία 2011/7 Ε.Ε. της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και ειδικότερα με την Υποπαράγραφο Ζ.5
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δε του ως άνω νόμου όπου ρυθμίζονται οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών
και ρυθμίζονται τα θέματα του νόμιμου τόκου υπερημερίας και των προθεσμιών πληρωμής στις
εμπορικές συναλλαγές, στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή.
Επίσης, η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού
εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον ορίζεται από το νόμο.
 Ο προμηθευτής υπόκειται στις Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων.
 Σε τυχόν εκπρόθεσμη πραγματοποίηση της υπηρεσίας σε εφαρμογή των όρων της σύμβασης,
ανεξάρτητα από τον καταλογισμό κάθε άλλης ζημιάς του Δημοσίου, μπορεί το Δ.Σ. του
Νοσοκομείου να επιβάλλει και ανάλογο πρόστιμο, η είσπραξη του οποίου θα γίνει από αυτά που
έχει να εισπράξει ο χορηγητής. Εάν ο χορηγητής για δεύτερη φορά παραδώσει εκπρόθεσμα είδη
που του παραγγέλθηκαν, το Δ.Σ. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο να προκηρύξει νέο διαγωνισμό
και εάν προκύψει διαφορά τιμής να την καταλογίσει στον έκπτωτο χορηγητή.
 Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι ίδιες με τις προσφερθέντες και όπως
περιγράφονται στην προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα επιβολής
όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη παράδοση, προκειμένου να
εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον.

 Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή τότε αυτός
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το ν.4412/16 άρθ.105 .

 Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένη περίπτωση, εφ’ όσον
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με το ν.4412/16 άρθ.132

 Η υπ΄αρίθμ. ......... διακήρυξη του Νοσοκομείου καθώς και η από ....-....-2019 προσφορά του
προμηθευτή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

 Ο προμηθευτής ως προς τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Νάξου.

 Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους και τις υποχρεώσεις του
παρόντος συμφωνητικού και ότι αναλαμβάνει την πιο πάνω υπηρεσία στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου.

Αφού γράφτηκε το παρόν διαβάστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως εξής:
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΑΝ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

_________________________
ΓΙΑ ΤΗΝ

___________________________
ΑΠΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ –ΤΕΥ∆ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
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Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221487_8]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Χώρα Νάξου/84300]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Καραγιάννη Αικατερίνη]
- Τηλέφωνο: [2285360506]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [karagianni@naxoshospital.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.naxoshospital.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [ΣΙΤΙΣΗ (ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ
ΝΑΞΟΥ
(CPV:55320000-9)για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου,]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC...............]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ OXI]
-Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 4Σ/2019
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηv·
2. δωροδοκίαvi,vii·
3. απάτηviii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςix·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςx·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxi.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxii 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xiii
xiv
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xv
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
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xvi

(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκανxvii:

τα

μέτρα

που [……]
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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
ασφάλισηςxviii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xix
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):xx
[……][……][……]
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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
εργατικού δικαίουxxi;
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: […….............]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxii;
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:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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:
[……]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxiii 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:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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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: 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
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxiv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxvi.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

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

iii

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

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.

v

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).
vi

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

vii

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).

viii

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.

ix

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.
x

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”.
xi

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.".
xii

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 )

xiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvi

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)

xvii

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

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).

xix

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
xx

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxi

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

xxii

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

xxiii

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

xxiv

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.

xxv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

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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