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Το παρόν υπόδειγμα δφναται να χρθςιμοποιείται και για ςυμβάςεισ προμθκειϊν εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ 60.000 Ευρϊ χωρίσ
ΦΡΑ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι επιλζξει να χρθςιμοποιιςει θλεκτρονικά μζςα (ΕΣΘΔΘΣ) , με τισ κατάλλθλεσ
προςαρμογζσ, όπου απαιτοφνται με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, για ςυμβάςεισ αξίασ ζωσ 60.000,00 ευρϊ (ενδεικτικά το
άρκρο 3.4 «Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ» πρζπει να προςαρμοςτεί ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016 «Ενςτάςεισ»).
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ (Ρολυκοινωνικό)

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΚΑΤΑΛΘ 2

Ρόλθ

ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

68131

2

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ
3

Κωδικόσ ΝUTS
Τθλζφωνο

2551053225

Φαξ

2551038713

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tsiaousie@yahoo.gr
4

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ελζνθ Τςιαοφςθ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.alexpolis.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

5

www.alexpolis.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 6 το ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ (Ρολυκοινωνικό) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ
(Υποτομζασ ΟΤΑ) 7
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.8
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Κοινωνικι προςταςία
ww
Στοιχεία Επικοινωνίασ 9
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.10
2
3
4

5
6

7

8

9

Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων
Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ του Δθμοςίου
κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ
Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του
άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια,
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ)
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα.
Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16
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β)
γ)

Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από :
τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: ΚΑΤΑΛΘ 2, ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ
δ)
H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.eprocurement.gov.gr
και
www.alexpolis.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ11
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
(ΥΡΑΑΤ). – Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ, Θ δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. :
10.7135.19 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του ΚΕΝΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ
12

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ08210000)
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ : «Σθμεία Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ ςε
Απομακρυςμζνουσ Οικιςμοφσ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο πλαίςιο του Μζτρου 19 «Τοπικι Ανάπτυξθ με
πρωτοβουλία τοπικϊν κοινοτιτων CLLD/LEADER», Υπομζτρο 19.2: «Στιριξθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων
υπό τθν τοπικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για παρεμβάςεισ Δθμοςίου χαρακτιρα» του ΡΑΑ 2014-2020, το
οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ με βάςθ τθν
απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 3664/9-8-2019 του Ρεριφερειάρχθ Αν. Μακεδονίασ Θράκθσ και ζχει λάβει
κωδικό ΟΡΣΑΑ 001095285613. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
(Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ 14 και
ςυγκεκριμζνα από τθν ΣΑ 082/1.

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ δθμιουργία θλεκτρονικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθν
ενθμζρωςθ των πολιτϊν, ςε πραγματικό χρόνο, για ζνα πλικοσ ιατρικϊν παραμζτρων που επθρεάηουν
τθν ποιότθτα ηωισ τουσ, και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ενθμζρωςθσ μεταξφ των πολιτϊν και των
κεραπόντων ιατρϊν του ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ προσ όφελοσ των δθμοτϊν και τθσ Δθμόςιασ Υγείασ.
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :15
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

10

11
12

13
14
15

ΡΕΙΓΑΦΘ CPV

Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται: «Η πρόςβαςθ ςτα
ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..»
Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016
Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Συμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.
Συμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014)
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει
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33124110

Συςτιματα Διαγνωςτικισ

48420000

Ρακζτα Λογιςμικοφ Διαχείριςθσ εγκαταςτάςεων και πλατφόρμεσ πακζτων λογιςμικοφ

30213100

Φορθτοί επιτραπζηιοι μικροχπολογιςτζσ

33199000

Ιατρικόσ ουχιςμόσ

22140000

Ενθμερωτικά ζντυπα

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 126.002,60€ € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 101.615,00 ΦΡΑ : €24.387,60).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι μινεσ
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει 16 τθσ τιμισ.
Θ ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν προςφορά
για το ςφνολο τθσ προμικειασ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ17:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265)18, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

16
17

18

Άρκρο 86 ν.4412/2016.
Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ.
Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,19
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ.
Εςωτερικϊν20*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+

11389/1993

(Βϋ

185)

του

Υπουργοφ

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»21, τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το
ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά»
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»22.
*ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ+
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.τθσ με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»

19
20

21

22

Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ
άνω απόφαςθσ, ζχει καταργθκεί από 01.01.2018, ςφμφωνα με τθν παρ.. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ
δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ
παρ. 12 του άρκρου 379.
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €)
Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ.
Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) & ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν.
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 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.


Τθν με αρ. πρωτ. 70/23.3.2018 πρόςκλθςθσ, με Κωδικό: 19.2.4.2_1/Μ2998658 τθσ Ομάδασ Τοπικισ
Δράςθσ ΟΤΔ Δθμοςυνεταιριςτικι Ζβροσ Α.Ε. – Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ για τθν υποβολι
αιτιςεων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο του Μζτρου 19 «Τοπικι Ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν
κοινοτιτων CLLD/LEADER», Υπομζτρο 19.2: «Στιριξθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων υπό τθν τοπικι
ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για παρεμβάςεισ Δθμοςίου χαρακτιρα» του ΡΑΑ 2014‐2020,



Τθν 3664/9-8-2019 απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Αν. Μακεδονίασ Θράκθσ για ζνταξθ πράξεων ςτο
πλαίςιο τθσ Υποδράςθσ 19.2.4.2 του ΡΑΑ 2014-2020.



Τθν από 28/8/2019 ςφμβαςθ υλοποίθςθσ του ζργου Leader με τθν Δθμοςυνετυαιριςτικι Ζβροσ ΑΕ για
τθν υλοποίθςθ του ζργου «Σθμεία Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ ςε Απομακρυςμζνουσ Οικιςμοφσ»



Τθν 25/2018 μελζτθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ του ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ



Τθσ 15/2020 απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ περί ζγκριςθσ
μελζτθσ, κακοριςμοφ όρων και ζγκριςθσ προδιαγραφϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ.



τθν υπ’ αρικμ. 120/2019 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΕΝΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ ςχετικά
με τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν και αξιολόγθςθσ και τθσ Επιτροπισ
ενςτάςεων διαγωνιςμϊν, του ν. 4412/2016, για το ζτοσ 2020



Τθν Απόφαςθ κετικισ γνϊμθσ (αρικμ πρωτ 1721/7-04-2020) τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ε.Ρ
τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ περί ζγκριςθσ των τευχϊν διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία
ςφμφωνα με τθν οποία κα προκθρυχκεί το Υποζργο «Σθμεία Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ ςε
Απομακρυςμζνουσ Οικιςμοφσ», τθσ Ρράξθσ «Σθμεία Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ ςε Απομακρυςμζνουσ
Οικιςμοφσ» με κωδικό Ο.Ρ.Σ.Α.Α: 0010952856,

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 23θ Οκτϊβρθ 2020 θμζρα Ραραςκευι και
ϊρα 15:00μμ23
Θ διαδικαςία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , τθν 2α Νοζμβρθ 2020 , θμζρα Δευτζρα και ϊρα
10.00πμ .

23

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου
121 του ίδιου νόμου, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 19 περ. α του ν. 4605/2019.
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1.6 Γεκνζηόηεηα
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 24

Β.

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 25.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.26: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 99826
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :


27 28 29 30

,

Σε 2 θμεριςιεσ εφθμερίδεσ του Νομοφ Ζβρου και ςε μία εβδομαδιαία του Νομοφ.

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)31
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL) : www.alexpolis.gr

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων
Ανάδοχο

ςτον Ελλθνικό Τφπο αρχικϊν και τυχόν επαναλθπτικϊν βαρφνει τον

32

24

25
26
27

28

29

30

31

32

Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν.
Άρκρο 36 του ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο
θ
άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 .
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν
31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
Θ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2 ΕΚΔΟΣΘ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ
Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Για τθν καταχϊριςθ των δθμοςιεφςεων ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτα λοιπά θλεκτρονικά μζςα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιςτοςελίδα α.α.),
βλζπε ΡΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΧΙΑ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) Ε ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ Ε ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ
διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό.
Ρρβλ άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ, που με βάςθ το υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο, οι δαπάνεσ δθμοςιεφςεων
ςτον τοπικό τφπο βαρφνουν τον ανάδοχο (πχ ΟΤΑ), και εφόςον υποδιαιρείται θ ςφμβαςθ ςε τμιματα, οι Α.Α. επιμερίηουν τθ
δαπάνθ δθμοςιεφςεων, ανά τμιμα, αναλογικά και με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ. Σε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, προτείνεται οι Α.Α. να αναλαμβάνουν τθ ςχετικι δαπάνθ δθμοςιεφςεων που
αφορά ςτα αντίςτοιχα τμιματα και διαμορφϊνουν, αναλόγωσ, το παρόν άρκρο τθσ διακιρυξθσ.

Σελίδα 9

20PROC007411563 2020-10-02
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ33
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

33

Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,34 είναι τα ακόλουκα:
1.

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+35

2.

Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ

3.

οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
36

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr37.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο38. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που

34

35
36

37

38

Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ,
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ
αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ
ευχζρειασ τθσ Α.Α.
Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των
ενδιαφερομζνων.
Ρρβλ τθν Υπουργικι Απόφαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14)
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ39:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.+40
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188)41. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική
γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από
42.
ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά
ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει
43
ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα44.

39
40

42
43

44

Ρρβλ. άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι
ζκδοςθ.
Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων.
Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου
43 του ν. 4605/2019.
Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα
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2.1.5 Δγγπήζεηο45
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)46, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν47, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.48

45
46
47
48

Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ
Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A.
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ.
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι49 για τθν υποβολι προςφοράσ50.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.51

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο52
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ53, ποςοφ των
δφο χιλιάδων τριάντα δφο ευρϊ και τριάντα λεπτϊν (2.032,30) που αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ
προχπολογιςκείςασ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.)54.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, μζχρι 30.11.2021,0, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201655.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ56
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ57 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
49
50

51
52
53

55

56

Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Ρρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016).
Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, (άρκρο 72
παρ. 1 περ. α εδάφιο πρϊτο του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5α του άρκρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52)).
Ρρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171) ) και
τθν παρ. 5 περ. β, γ και δ του άρκρου 43 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).
Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ
διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου58.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
57

58

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:
α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ
ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.59
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 60

2.2.3.3 Δεν προβλζπονται εξαιρζςεισ μθ αποκλειςμοφ από τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων.
2.2.3.4. Αποκλείεται61 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ62:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201663,

59

60
61

62

63

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ,
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ.
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-95)
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,64
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 65
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ)66.
2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)67 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει
64

65

66

67

Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ,
πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24
Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.
Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 68.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/201669.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ70
2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο71
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ72

68
69

70

71
72

Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 50844 (ΦΕΚ 279 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 17-05-2018), με τθν οποία ζχει ςυςτακεί και ςυγκροτθκεί θ
επιτροπι τθσ παρ 9 του άρκρου 73 του ν.4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα,
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016.
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα73
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ
απαιτείται74 να διακζτουν δφο τουλάχιςτον κλειςμζνεσ πλιρεισ διαχειριςτικζσ χριςεισ.

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα75
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ
απαιτείται76 να διακζτουν :

73

74
75

76



Ζνα Μθχανικό ΑΕΙ ι Οικονομολόγο ΑΕΙ με εμπειρία ςτθν διοίκθςθ/διαχείριςθ πράξεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. αποδεικνυόμενθ από δφο τουλάχιςτον ςυμβάςεισ που ζχουν
εκτελεςτεί κατά το παρελκόν για πλιρωσ ολοκλθρωμζνα ζργα ωσ Υπεφκυνοσ Υλοποίθςθσ ι
Υπεφκυνοσ ζργου ι διοίκθςθσ (project management) ι ςυντονιςτισ (project coordinator) πράξεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε., ο οποίοσ κα υποδειχκεί ωσ Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ του
ζργου.



Ζνα Μθχανικό ΑΕΙ ο οποίοσ κα υποδειχκεί ωσ αναπλθρωτισ Υπεφκυνου Διαχείριςθσ του ζργου
και υπεφκυνοσ ποιότθτασ



Ζνα Θλεκτρολόγο Μθχανικό ι Μθχανικό Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν ι Μθχανολόγο Μθχανικό ι
Μθχανικό Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ ο οποίοσ κα υποδειχκεί ωσ υπεφκυνοσ εγκατάςταςθσ του
ςυςτιματοσ και κζςθσ του ςε λειτουργία.

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω.
Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των
ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα
μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να
ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν
Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ:
ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και
ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω.
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο77
7879

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ80. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται. 81.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ 82.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 83.84.

77

78

79

80

81
82
83
84

Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν.
4412/2016).
Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν
προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82
παρ.1 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτοφν τθν υποβολι πιςτοποιθτικϊν εκδιδομζνων από ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ που να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα όςον
αφορά τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ, παραπζμπουν ςτο ςφςτθμα οικολογικισ διαχείριςθσ και ελζγχου (EMAS) τθσ Ζνωςθσ
ι ςε άλλα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ζχουν αναγνωριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικμ. 1221/2009 ι ςε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ βαςιηόμενα ςε αντίςτοιχα ευρωπαϊκά ι διεκνι πρότυπα
που ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Οι Α.Α. αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ.
Πταν ο οικονομικόσ φορζασ τεκμθριωμζνα δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι δεν ζχει τθ δυνατότθτα να τα
αποκτιςει εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν, για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, οι Α.Α. αποδζχονται επίςθσ
άλλα αποδεικτικά μζςα μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ
φορζασ αποδεικνφει ότι τα ςυγκεκριμζνα μζτρα είναι ιςοδφναμα με εκείνα που απαιτοφνται βάςει του εφαρμοςτζου
ςυςτιματοσ ι του προτφπου περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τισ Α.Α. πρζπει να ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο
άρκρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ .
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
Δυνατότθτα τθσ A.A. ςφμφωνα με το άρκρο 78 παρ. 2 ν. 4412/2016 να απαιτεί τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων
κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων,
από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι. Τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
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2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ85 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν86
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.87
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα88 89
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
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Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ. Επιςθμαίνεται ότι από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι
υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ
και διαχείριςθσ του Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ). Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ
Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr. Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ για τθ ςφνταξθ
του ΤΕΥΔ είναι προαιρετικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ, κακϊσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ
δυνατότθτα να διαμορφϊςουν το .doc αρχείο που είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ ςτθ διαδρομι
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhsdhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’).
Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ.
Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-Η9Κ)
ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ.
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υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201690.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )91.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.492.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται
ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν93.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν94. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.95
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Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβλι του96.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.297 και 2.2.3.498 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του99 επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ..
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων100.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του101 από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του
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4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων,
εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο,
μζςω του υποςυςτιματοσ, ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου».
Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ.
Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν.
4605/2019.
Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet.
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
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ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ102
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν103, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,104 κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.

102
103
104

Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
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Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 105.και
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.106
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,107 εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ριςτοποιθτικό ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ και
Φορολογικζσ δθλϊςεισ.108 . Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει
τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια
με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.109
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν


Κατάςταςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ
φορζα είτε όχι, ιδίωσ των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ 110.



Βιογραφικό ςθμείωμα για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου με αναλυτικά ςτοιχεία
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Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ .
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν.
4605/2019.
Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του
οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν,
ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5.
Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του
επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
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Βεβαιϊςεισ ι ςυμβάςεισ ζργων που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν για τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου (για όποια ςτελζχθ αυτό απαιτείται).



Υπεφκυνθ διλωςθ (με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ) κακενόσ από όςα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ
Ζργου του Ρροςφζροντοσ δεν αποτελοφν μόνιμα ςτελζχθ του (δθλ. δεν είναι υπάλλθλοι με ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι μόνιμοι ςυνεργάτεσ του) αλλά πρόκειται να απαςχολθκοφν με Σφμβαςθ
Ζργου ειδικά για το ζργο αυτό, ότι δζχονται να ςυμμετάςχουν ςτο ζργο και ζχουν λάβει γνϊςθ και
αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ του ζργου δθλϊνει
επιπλζον ότι ςε περίπτωςθ αποχϊρθςισ του από τθν εταιρεία ι λφςθσ τθσ ςυνεργαςίασ του οφείλει
να ενθμερϊςει τον Ανάδοχο και τθν Ανακζτουςα Αρχι τουλάχιςτον 30 θμζρεσ πριν.

111

Β.5. Δεν απαιτείται απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν112
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 113. Στισ
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ114 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
111

112

113

114

Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
Εφόςον θ Α.Α. ζχει απαιτιςει τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ι/και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο ςυμπλθρϊνεται θ παροφςα παράγραφοσ, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 82 ν. 4412/2016, άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’
του ν. 4605/2019.
Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.115

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο116
Κριτιριο ανάκεςθσ117 τθσ Σφμβαςθσ118 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:
βάςει τιμισ119

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 120

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί121

115

116

117

118

119

120

121

Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ
Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016, (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 33 παρ. 1 περ. α του ν.
4608/2019), κακϊσ και 16 ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016.
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ 122
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ123.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».124
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. 125
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.

122
123
124

125

Για τθν ζννοια των εναλλακτικϊν προςφορϊν (και αντιπροςφορϊν) βλζπε ΕΣ Κλιμ. 7 Ρράξθ 14/2012.
Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ.
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016).
Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8, υποπαρ.β του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019.
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.126
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα127, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf] Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ του και το φφλλο ςυμμόρφωςθσ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν )128.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.129
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
126
127
128
129

Ρρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.
Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2.2.1 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017
Ρρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και
τροποποιικθκε με το άρκρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
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να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν
επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν
προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να
αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.130

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν131:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016132, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα...),
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2
Σερληθή πξνζθνξά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Ραράρτθμα133 134..Ρεριλαμβάνει επίςθσ, οπωςδιποτε, τον ΡΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΦΩΣΘΣ, που επιςυνάπτεται ςτο παράρτθμα ΙΙ, πλιρωσ ςυμπλθρωμζνο
επι ποινι αποκλειςμοφ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν135.

130

131
132

133
134
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Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ
Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016.
Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr
Ρρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019.
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016.
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
*τιμι+, όπωσ ορίηεται κατωτζρω:
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 136
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ137.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι138 ςτο κεφάλαιο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΠΣ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να επιλζγεται με ςαφινεια ζνασ από τουσ τρόπουσ πλθρωμισ που
περιγράφονται ςτθν παρ. (5.1) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ139
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.140

136

138
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Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.
ανκρωποϊρεσ κ.α.
137
Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016.
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ141
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,142
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

141
142

Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ143
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) 144,, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ :



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου
Ρροςφορά» τθν 2α Νοζμβρθ 2020 και ϊρα 10.00πμ.

«Δικαιολογθτικά

Συμμετοχισ-Τεχνικι

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου145.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν146.

143

144

145

146

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16)
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19.
Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να
ζχουν
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ”
Ρρβλ. άρκρο 100. παρ. 4, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019.
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι147 προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.148
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων149 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων.150
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά,
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ.151

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ152

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 153 από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ154 και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ
147
148
149

150
151
152
153
154

μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΘΔΘΣ.
Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, όπωσ
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του
ν.4605/2019.
Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Ρρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του άρκρου 33 του ν.4608/2019.
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν155. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν,
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ156
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.157
Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά158 λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του159.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω160 και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε
για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για
ολόκλθρθ τθν ποςότθτα
155

156
157

158
159
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Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του
ν. 4605/2019.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3.
Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
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Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά161, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο
τθσ παραγράφου
4
του
άρκρου
372
του
ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 162. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ163 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά164.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
161

Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ,
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 4605/2019.
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ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ165 θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ166.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά167 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν168
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.169
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ
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Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”.
Ρρβλ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
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Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ170
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο.
Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ
προςφυγισ.171
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.172
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου 173. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ174. Για τθν άςκθςθ τθσ
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά175.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί
από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν
Ρρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 176
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, που κα καλφπτει τθ διαφορά
μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ
προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ
ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του
εκπροκζςμου.

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001,
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι
176

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 .177
178]

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ του ςυνόλου τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβο

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.179. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Σε περίπτωςθ που ο
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου, όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι
επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ δ ιακιρυξθσ, οφείλει
πζραν των ανωτζρω, να τον αντικαταςτιςει με άλλον που διακζτει τισ αντίςτοιχεσ ικανότθτεσ, μετά
από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ οποία κα εκφραςτεί μετά από ςχετικό αίτθμα του
αναδόχου το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα κατά περίπτωςθ αντίςτοιχα δικαιολογθτικά όπωσ
προβλζπονται από τθν παροφςα διακιρυξθ για απόδειξθ των εν λόγω ικανοτιτων.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.

177
178

179

Ρρβλ. άρκρο 130 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4496/2016
Οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν και άλλουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι εν λόγω όροι μποροφν να περιλαμβάνουν οικονομικζσ, περιβαλλοντικζσ,
κοινωνικζσ παραμζτρουσ ι παραμζτρουσ που αφοροφν τθν καινοτομία και τθν απαςχόλθςθ. Οι κοινωνικζσ παράμετροι
αφοροφν κυρίωσ: α) τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ
παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), β) τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που
προζρχονται από ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων ι/και δ) τθν προαγωγι τθσ
ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν (άρκρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016)
Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.
180

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο181
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/182 183

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο184
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

180

181
182

183

184

Οι Α.Α. μποροφν να προβλζπουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ότι, κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και, εφόςον θ φφςθ
τθσ ςφμβαςθσ το επιτρζπει, θ ανακζτουςα αρχι καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν αμοιβι του για τθν εκτζλεςθ
προμικειασ, δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ
αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο πλθρωμισ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν
αίρεται θ ευκφνθ του κφριου αναδόχου. Θ παρ. 3 ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ, εάν θ Α.Α. προβλζψει τθν απευκείασ πλθρωμι
του υπεργολάβου, άλλωσ διαγράφεται.
Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον παρακάτω τρόπο:
α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. 185.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 186, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:.
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 187
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016188
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)189 .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ190 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ

185
186
187
188

189

190

Ρρβ. άρκρο 43 παρ. 22 του ν. 4605/2019.
Ρρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016.
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο191 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ192
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
191
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Άρκρο 207 του ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
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απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016193. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ,
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

193

Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

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

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16194 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα....τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά
τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ μακροςκοπικό ζλεγχο και πρακτικι δοκιμαςία πλιρουσ λειτουργικότθτασ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
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Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”
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Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: όπωσ προβλζπεται ςτο Ραράρτθμα Ι
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.195

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό

6.4 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και
3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

195

Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764),
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί.
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6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο196
Ο τρόποσ και το περιεχόμενο τθσ περιόδου εγγυθμζνθσ λειτουργίασ του υλικοφ περιγράφεται ςτο
Ραράρτθμα Ι
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλ άβθ με τρόπο και
ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν
ανακζτουςα αρχι197 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ,
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ
τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο198

6.8 Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.

196
197
198

Άρκρο 215 του ν. 4412/2016
Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019.
Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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6.8.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).199,

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ALEXANDRA
POIRAZIDOU

199

Digitally signed by
ALEXANDRA
POIRAZIDOU
Date: 2020.10.01
13:10:15 +03'00'

ΠΟΪΡΑΖΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ρρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, τθ
ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.8.3) ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Σε κάκε
περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)

ΠΛΑΙΙΟ ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Στο πλαίςιο τθσ υπ’ αρικμόν 70/23.3.2018 πρόςκλθςθσ, με Κωδικό: 19.2.4.2_1/Μ2998658 τθσ Ομάδασ
Τοπικισ Δράςθσ ΟΤΔ Δθμοςυνεταιριςτικι Ζβροσ Α.Ε. – Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΟΤΑ για τθν
υποβολι αιτιςεων ςτιριξθσ ςτο πλαίςιο του Μζτρου 19 «Τοπικι Ανάπτυξθ με πρωτοβουλία τοπικϊν
κοινοτιτων CLLD/LEADER», Υπομζτρο 19.2: «Στιριξθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων υπό τθν τοπικι
ςτρατθγικι ανάπτυξθσ για παρεμβάςεισ Δθμοςίου χαρακτιρα» του ΡΑΑ 2014-2020, το οποίο
ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, το ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ , ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ
(Ρολυκοινωνικό) υλοποιεί τθν πράξθ με τίτλο «Σθμεία πρωτοβάκμιασ υγείασ ςε απομακρυςμζνουσ
οικιςμοφσ» και κωδικό ΟΡΣΑΑ 0010952856.

τόχοι και αντικείμενο τθσ πράξθσ
Θ πράξθ ζχει ςαν ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν ςτουσ απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ
του Διμου Αλεξανδροφπολθσ μζςω τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων εφαρμογϊν θλεκτρονικισ υγείασ οι οποίεσ
κα λειτουργοφν παράλλθλα και ενιςχυτικά των υπόλοιπων Δθμοτικϊν υπθρεςιϊν φροντίδασ και
πρωτοβάκμιασ υγείασ.
Αντικείμενο τθσ πράξθσ είναι θ δθμιουργία θλεκτρονικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν για τθν ενθμζρωςθ
των πολιτϊν, ςε πραγματικό χρόνο, για ζνα πλικοσ ιατρικϊν παραμζτρων που επθρεάηουν τθν ποιότθτα
ηωισ τουσ, και τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και ενθμζρωςθσ μεταξφ των πολιτϊν και των κεραπόντων
ιατρϊν του Ρολυκοινωνικοφ προσ όφελοσ των δθμοτϊν και τθσ Δθμόςιασ Υγείασ.

Γενικι περιγραφι ςυςτιματοσ
Το ςφςτθμα των «Σθμείων πρωτοβάκμιασ υγείασ » («ΣΘ.Ρ.Υ.») κα αποτελείται από:


Δίκτυο Αυτόνομων Στακμϊν μζτρθςθσ Ιατρικϊν παραμζτρων, από τουσ οποίουσ κα
πραγματοποιείται θ μζτρθςθ των ιατρικϊν παραμζτρων του πολίτθ, θ ενθμζρωςθ του ςε
πραγματικό χρόνο για τισ τιμζσ των παραμζτρων αυτϊν, θ αποςτολι των δεδομζνων ςτον
Ψθφιακό ιατρικό του φάκελο.
 Εφαρμογι Δθμιουργίασ και Ενθμζρωςθσ Ατομικοφ Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου από τουσ
Αυτόνομουσ ςτακμοφσ. Θ εφαρμογι, μζςα από διαγνωςτικά ερωτθματολόγια κα παρζχει
ςυςτάςεισ ςτουσ αςκενείσ. Επίςθσ κα παρζχει ενθμζρωςθ ςτουσ χριςτεσ για τισ παρατθριςεισ του
γιατροφ, που εξουςιοδότθςαν, ςχετικά προθγοφμενεσ μετριςεισ ιατρικϊν παραμζτρων τουσ.
 Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ, από τθν οποία κα ζχουν πρόςβαςθ τόςο οι ίδιοι οι
πολίτεσ όςο και ο γιατρόσ που αυτοί κα εξουςιοδοτιςουν ςτον Ψθφιακό Ιατρικό τουσ φάκελο.
Μζςα από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ ο γιατρόσ κα μπορεί να ςτζλνει
ςυμβουλζσ ι ςυςτάςεισ ςτον αντίςτοιχο πολίτθ αφοφ πρϊτα μελετιςει τόςο τισ τελευταίεσ
μετριςεισ ιατρικϊν παραμζτρων όςο και το ιατρικό ιςτορικό του από τον Ψθφιακό ιατρικό του
φάκελο. Επίςθσ κα παρζχει ενθμζρωςθ ςτουσ χριςτεσ για τισ παρατθριςεισ του γιατροφ που
εξουςιοδότθςαν ςχετικζσ με τισ προθγοφμενεσ μετριςεισ ιατρικϊν παραμζτρων τουσ.
Το ςφςτθμα των «Σθμείων πρωτοβάκμιασ υγείασ » προβλζπει τθν εγκατάςταςθ Αυτόνομων Στακμϊν
Ιατρικϊν Μετριςεων (Στακμό) ςε Κοινοτικά Ιατρεία ι άλλα Δθμοτικά κτίρια ςυγκεκριμζνων οικιςμϊν του
Διμου. Πλοι οι κάτοικοι τθσ γφρω περιοχισ κα μποροφν να επιςκεφτοφν το ςυγκεκριμζνο ςθμείο και να
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χρθςιμοποιιςουν τον Αυτόνομο Στακμό για να μετριςουν βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ υγείασ τουσ, είτε για
προλθπτικό ζλεγχο (πρωτοβάκμια υγεία), είτε ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ. Ο κάκε χριςτθσ των
μθχανθμάτων αυτϊν, κα εγγράφεται ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα με τθν οποία είναι ςυνδεδεμζνα τα
μθχανιματα, κα δθμιουργείται ο προςωπικόσ του Ψθφιακόσ Θλεκτρονικόσ Φάκελοσ και τα δεδομζνα των
μετριςεων του κα καταχωροφνται ςε αυτόν, μζςω ςφνδεςθσ ςε δίκτυο Wi-fi. Θα μπορεί επίςθσ να
εκτυπϊςει τα αποτελζςματα των μετριςεων που πραγματοποίθςε. Αν δεν κζλει να αποκτιςει ψθφιακό
φάκελο κα μπορεί να πραγματοποιιςει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ μετριςεισ, να ενθμερωκεί ςε πραγματικό
χρόνο για τισ τιμζσ των ιατρικϊν του παραμζτρων και να πάρει μία εκτφπωςθ με αυτζσ.
Το ςφςτθμα των «Σθμείων πρωτοβάκμιασ υγείασ» κα αποτελείται από


ζξι (6) Αυτόνομουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ ιατρικϊν παραμζτρων εγκατεςτθμζνουσ ςτουσ οικιςμοφσ
Ρζπλοσ, Συκοράχθ, Μάκρθ, Άνκεια, Άβαντασ, Λουτρά
 μία θλεκτρονικι πλατφόρμα (δικτυακι πφλθ με βάςθ δεδομζνων) ςυλλογισ, αποκικευςθσ,
επεξεργαςίασ, ανταλλαγισ των Ιατρικϊν μετριςεων και ενθμζρωςθσ των πολιτϊν και των
γιατρϊν.
 Ζνα (1) Φορθτό Θλεκτρονικό υπολογιςτι (Laptop) για να τον χρθςιμοποιεί ο Διαχειριςτισ και οι
γιατροί του Ρολυκοινωνικοφ για είςοδο ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα
Θ εφαρμογι για τθν Δθμιουργία και Ενθμζρωςθ Ατομικοφ Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου κα είναι
εγκατεςτθμζνθ ςτουσ αυτόνομουσ ςτακμοφσ.
Για να προςεγγίςει ο κάκε αςκενισ τα δεδομζνα των προθγοφμενων μετριςεων του, αρκεί μόνο να
ειςάγει το όνομα και τον κωδικό χριςτθ του ςτθν οκόνθ του μθχανιματοσ ι, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ, ςτο κινθτό ι ςτο computer του.
Στθν θλεκτρονικι πλατφόρμα κα καταχωρθκοφν γιατροί που ςυνεργάηονται με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ
του Ρολυκοινωνικοφ, ι/και γιατροί των μονάδων Βϋβάκμιασ υγείασ τθσ Ρεριφζρειασ ι/και ιδιϊτεσ γιατροί.
Ο κάκε αςκενισ ζχει τθν δυνατότθτα, κατά τθν εγγραφι του ςτθν πλατφόρμα, να επιλζγει τον γιατρό που
επικυμεί να παρακολουκεί τον φάκελο του. Μετά από κάκε εξζταςθ, και αν αυτι είναι εκτόσ των
φυςιολογικϊν ορίων, ο αντίςτοιχοσ γιατρόσ ειδοποιείται να ελζγξει τισ εξετάςεισ και να δϊςει ςυμβουλζσ,
ςυςτάςεισ ι να προτείνει επίςκεψθ ςτο ιατρείο του. Οι παρατθριςεισ του γιατροφ διαβιβάηονται μζςα
από τθν πλατφόρμα ςτον κάκε χριςτθ. Κάκε φορά που ο χριςτθσ μπαίνει ςτθν πλατφόρμα κα
ενθμερϊνεται για τα νζα μθνφματα από τον γιατρό του και από το ιςτορικό του με διαγράμματα των
ιατρικϊν του παραμζτρων.
Αντίςτοιχα οι αυτόνομοι ςτακμοί κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε ζκτακτθ περίπτωςθ, ωσ
ςτακμοί άμεςθσ τθλεϊατρικισ, κακϊσ ςε διάςτθμα 2-3 λεπτϊν από τθν εκτζλεςθ των μετριςεων, αυτζσ κα
φορτϊνονται ςτθ βάςθ δεδομζνων και μπορεί να τισ δει ο γιατρόσ τθσ Β’ βάκμιασ μονάδασ.
Οι αυτόνομοι ςτακμοί δεν κα χρειάηονται απαραίτθτα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθ λειτουργία τουσ
αλλά ακόμθ και ο ίδιοσ ο αςκενισ κα μπορεί να τουσ χρθςιμοποιιςει, χωρίσ καμία βοικεια, διακζτοντασ
ελάχιςτεσ δεξιότθτεσ (επιπζδου χριςθσ κινθτοφ). Αν όμωσ πρόκειται για άτομο που δεν ζχει τισ
απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ (πχ θλικιωμζνοι ι παιδιά) κα χρειάηεται κάποιο βοθκό (ςυγγενι, φίλο, εκελοντι)
ι κάποιον από το προςωπικό του Ρολυκοινωνικοφ ι του Διμου (Κοινοτικοφ Ιατρείου ι Βοικεια ςτο ςπίτι).
Σε περίπτωςθ προλθπτικϊν εξετάςεων (πρωτοβάκμια υγεία) ο πολίτθσ κα μπορεί να επιςκζπτεται τον
ςτακμό όςο ςυχνά κζλει, να κάνει τισ ςυγκεκριμζνεσ μετριςεισ και να ενθμερϊνεται για τθν υγεία του. Οι
μετριςεισ κα παραμζνουν ςτον θλεκτρονικό του φάκελο για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ωσ ιςτορικό.
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Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
Ποζόηηηα
(ηεμ.)
Τκήκα 1: Οινθιεξωκέλν ζύζηεκα απηόλνκωλ ζηαζκώλ κέηξεζεο ηαηξηθώλ παξακέηξωλ
1
Σηαζκόο Ιαηξηθώλ Μεηξήζεωλ
12.500
6
α/α

Περιγραθή

2

Πιαηθόξκα ζύλδεζεο Σηαζκώλ
Δεδνκέλωλ κέζω internet

3
4

Τιμή ((€)

κε

ηελ

βάζε

Κόζηος χωρίς ΦΠΑ
(€)
98880,00
75000

20.000

1

20000

Αθξνζηόκηα ζπηξνκέηξνπ

0,80

2000

1600

Ταηλίεο κέηξεζεο γιπθόδεο (θνπηηά ηωλ 50 ηεκ)

20,00

60

1200

5

Ταηλίεο αλάιπζεο νύξωλ (θνπηηά ηωλ 100 ηεκ)

20,00

30

600

6

Σθαξθίδεο (θνπηηά ηωλ 50 ηεκ)

6,00

80

480

Τκήκα 2: Λνηπόο ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο

495,00

8

Laptop

447,5

1

447,5

9

ηζάληα Laptop

47,5

1

47,5

20

20

400

Τκήκα 3: Ιαηξηθέο πνδηέο
7

Πνδηέο Ιαηξηθέο

400.00

Τκήκα 4: Ελεκεξωηηθό πιηθό

1840,00

9

Ελεκεξωηηθέο Πηλαθίδεο

200

6

1200

10

Ελεκεξωηηθά θπιιάδηα

0,32

2000

640

ΣΥΝΟΛΟ

101615,00
+ 24% ΦΠΑ

24.387,60
126.002,60
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ
Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ
Το ςφςτθμα των «Σθμείων πρωτοβάκμιασ υγείασ» κα παρζχει τισ παρακάτω Θλεκτρονικζσ
Υπθρεςίεσ:
Τπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ
Μζτρθςθ Ιατρικϊν παραμζτρων. Οι πολίτεσ κα μποροφν να μετροφν βαςικζσ ιατρικζσ παραμζτρουσ ςε
αυτόνομουσ ςτακμοφσ μζτρθςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των μετριςεων, οι πολίτεσ κα ενθμερϊνονται
άμεςα από τισ αντίςτοιχεσ οκόνεσ του ςυςτιματοσ για τισ Ιατρικζσ παραμζτρουσ που μετρικθκαν, ενϊ αν
κζλουν κα εκτυπϊνουν τισ μετριςεισ αυτζσ.
Οι μετριςεισ που κα εκτελοφν οι αυτόνομοι ςτακμοί μζτρθςθσ κατ’ ελάχιςτον είναι:
 Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 5 θλεκτροδίων
 Ροςοςτό οξυγόνου ςτο αίμα (SpO2)
 Μζτρθςθ καρδιακϊν παλμϊν
 Μζτρθςθ επιπζδων γλυκόηθσ ςτο αίμα.
 Ανάλυςθ οφρων.
 Ρίεςθ αίματοσ
 Σπυρομζτρθςθ
 Μζτρθςθ κερμοκραςίασ ςϊματοσ
 Μζτρθςθ βάρουσ
 Μζτρθςθ φψουσ
Διαγνωςτικά ερωτθματολόγια. Οι πολίτεσ κα μποροφν, απαντϊντασ ςε διαγνωςτικά ερωτθματολόγια,
ςτουσ Αυτόνομουσ Στακμοφσ, να δζχονται υποδείξεισ ι
ενδεικτικζσ διαγνϊςεισ όςον αφορά
ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ τθσ υγείασ τουσ. Τα Διαγνωςτικά ερωτθματολόγια κα περιλαμβάνουν ζλεγχο:






Αχρωματοψίασ
Απϊλειασ Μνιμθσ
Απϊλειασ Ακοισ
Εξάρτθςθσ ςε Νικοτίνθ
Κινδφνου κατάγματοσ

Ατομικόσ Ψθφιακόσ Ιατρικόσ φάκελοσ. Κάκε χριςτθσ κα μπορεί να δθμιουργιςει ζνα Ατομικό Ψθφιακό
Ιατρικό Φάκελο ςτον οποίο κα καταχωροφνται αυτόματα τα αποτελζςματα από τισ μετριςεισ που εκτελεί
από τουσ Αυτόνομουσ Στακμοφσ .
Ο Φάκελοσ κα είναι προςβάςιμοσ ςτον πολίτθ
 Μζςω τθσ οκόνθσ του αυτόνομου ςτακμοφ
 μζςω διαδικτφου χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ προσ το μζςο, Θ/Υ, PDA, TOUCH PC, Smart Phone κλπ.
Τα ςτοιχεία του φακζλου κα παρουςιάηονται ςτον χριςτθ, ωσ ιςτορικό, μζςω διαγραμμάτων τα οποία κα
εμφανίηονται οι θμερομθνίεσ μζτρθςθσ και τα αποτελζςματα.
Αν ο πολίτθσ δεν επικυμεί να δθμιουργιςει ιατρικό φάκελο κα ζχει τθν δυνατότθτα να πραγματοποιεί
μετριςεισ ιατρικϊν παραμζτρων από τουσ Αυτόνομουσ Στακμοφσ, χωρίσ όμωσ οι τιμζσ τουσ να
καταχωροφνται ςε κάποιο ψθφιακό φάκελο.
Θ δθμιουργία Ατομικοφ Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου κα μπορεί να πραγματοποιθκεί είτε από τουσ
Αυτόνομουσ Στακμοφσ, είτε μζςω web από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ. Για τθν
δθμιουργία του φακζλου ο πολίτθσ κα καταχωρεί κάποια προςωπικά του ςτοιχεία, κάποια ςτοιχεία
επικοινωνίασ, το όνομα του γιατροφ που επικυμεί να ενθμερϊνεται για τισ μετροφμενεσ ιατρικζσ
παραμζτρουσ και username και password. Τα ςτοιχεία αυτά ο χριςτθσ κα μπορεί να τα τροποποιεί όποτε
επικυμεί. Επίςθσ αν κζλει κα μπορεί να διαγράφει το προφίλ του και το ψθφιακό φάκελο του, από τθν
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βάςθ δεδομζνων, είτε μζςα από τουσ Αυτόνομουσ Στακμοφσ, είτε μζςω web από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ
Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ. Ρριν τθν δθμιουργία του Ατομικοφ Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου ο χριςτθσ κα
πρζπει να αποδζχεται τουσ όρουσ χριςθσ των υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ αλλά και τθν καταχϊρθςθ των
ευαίςκθτων προςωπικϊν του δεδομζνων ςτα θλεκτρονικά αρχεία του ςυςτιματοσ.

Αλλθλεπίδραςθ γιατρών και χρθςτών.
Ο Εξουςιοδοτθμζνοσ γιατρόσ κα μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςτον Ατομικό Ψθφιακό ιατρικό Φάκελο του
αντίςτοιχου χριςτθ και να βλζπει τισ μετριςεισ που ζχει πραγματοποιιςει με τθν μορφι διαγραμμάτων
θμερομθνίασ-τιμισ παραμζτρου. Επίςθσ ο γιατρό μπαίνοντασ (login) ςτον δικό του Λογαριαςμό ςτθν
Δικτυακι πφλθ κα βλζπει ειδοποιιςεισ για τισ εκτόσ ορίων μετριςεισ που πραγματοποίθςαν οι χριςτεσ οι
οποίοι τον ζχουν εξουςιοδοτιςει. Για κάκε εξζταςθ τθν οποία κα βλζπει ο γιατρόσ κα μπορεί να γράφει
ςχόλια, ςυςτάςεισ και παρατθριςεισ προσ τον χριςτθ και να τα καταχωρεί ςτον Ψθφιακό ιατρικό Φάκελο
του αντίςτοιχου χριςτθ.
Αμζςωσ μετά τθν καταχϊρθςθ των ςχολίων του γιατροφ, ο χριςτθσ κα μπορεί να τα δει είτε από τουσ
Αυτόνομουσ Στακμοφσ, είτε μζςω web από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ. Μόλισ μπει ο
χριςτθσ ςτο λογαριαςμό του κα βλζπει ειδοποίθςθ με πόςα μθνφματα ζχει από τον Γιατρό του.
Επιλζγοντασ τθν ςχετικι επιλογι κα ζχει τθν δυνατότθτα



μζςω web, από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ, να βλζπει όλα τα μθνφματα που
πιρε από τον γιατρό.
από τουσ Αυτόνομουσ Στακμοφσ να βλζπει τουλάχιςτον τα τρία τελευταία μθνφματα που πιρε
από τον γιατρό.

Μετριςεισ ςε ζκτακτεσ περιπτώςεισ
Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που χρειάηεται άμεςθ γνωμάτευςθ του γιατροφ, τότε ο χριςτθσ κα πρζπει να
βρίςκεται ςε ζνα Αυτόνομο Στακμό και ο γιατρόσ κα πρζπει να ζχει κάνει login ςτο ςφςτθμα. Σε μικρό
χρόνο όχι μεγαλφτερο των 5 λεπτϊν από τθν ολοκλιρωςθ των μετριςεων ιατρικϊν παραμζτρων, ο
γιατρόσ μπορεί να ςτείλει τισ παρατθριςεισ του με μινυμα μζςω του ςυςτιματοσ (ι τθλεφωνικά από
άλλθ ανεξάρτθτθ, από το ςφςτθμα, γραμμι).
Αν ο χριςτθσ είναι ςε φορείο ι αναπθρικό καροτςάκι και δεν μπορεί να ςθκωκεί και να κακίςει ςτθν
πολυκρόνα του Αυτόνομου Στακμοφ, τότε με πολφ μικρζσ προςαρμογζσ (που δεν χρειάηονται χρόνο
μεγαλφτερο του 1 λεπτοφ) ο Αυτόνομοσ Στακμόσ κα μπορεί να μετρά τισ παρακάτω ιατρικζσ παραμζτρουσ:









Θλεκτροκαρδιογράφθμα (ECG) 5 θλεκτροδίων
Ροςοςτό οξυγόνου ςτο αίμα (SpO2)
Μζτρθςθ καρδιακϊν παλμϊν
Ρίεςθ αίματοσ
Σπυρομζτρθςθ
Μζτρθςθ κερμοκραςίασ ςϊματοσ
Μζτρθςθ επιπζδων γλυκόηθσ ςτο αίμα.
Ανάλυςθ οφρων.

Διαδικτυακι Πφλθ Πρωτοβάκμιασ Τγείασ.
Μζςα από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ του Ρολυκοινωνικοφ,


οι πολίτεσ κα μποροφν να ειςζρχονται (login) με το ίδιο username και password ςτον Ατομικό
Ιατρικό Ψθφιακό φάκελο τουσ και να βλζπουν το ιςτορικό των εξετάςεων μζςα από ςχετικά
διαγράμματα θμερομθνίασ-τιμισ ιατρικισ παραμζτρου και να ενθμερϊνονται για τα ςχόλια των
γιατρϊν για τισ μετριςεισ που εκτζλεςαν μζςα από το ςφςτθμα. Επίςθσ κα μποροφν να ανοίγουν
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ι να διαγράφουν τον ατομικό Ιατρικό Ψθφιακό φάκελο τουσ ι και να τροποποιοφν τα ςτοιχεία του
προφίλ τουσ ς’ αυτόν.
 και οι εξουςιοδοτθμζνοι γιατροί κα μποροφν να ειςζρχονται (login) με το ίδιο username και
password ςτον λογαριαςμό τουσ και να ελζγχουν τισ εξετάςεισ των χρθςτϊν που τουσ ζχουν
εξουςιοδοτιςει. Με τθν είςοδο ςτον λογαριαςμό τουσ οι γιατροί κα βλζπουν όλεσ τισ μετριςεισ
των χρθςτϊν οι οποίεσ δεν ζχουν ςχολιαςτεί. Επίςθσ κα μποροφν να βλζπουν το ιςτορικό του
αντίςτοιχου χριςτθ είτε μζςα από διαγράμματα θμερομθνίασ-τιμισ ιατρικισ παραμζτρου είτε
μζςα από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ των τιμϊν των μεταβλθτϊν που μετρικθκαν μζχρι τθν
τρζχουςα θμερομθνία.
Ρζρα των παραπάνω υπθρεςιϊν, θ Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ κα ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ για μια ςειρά
κεμάτων όπωσ,






Υπθρεςίεσ Κοινωνικισ Στιριξθσ και Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ που παρζχονται από τον Διμο και
Φορείσ Υγείασ
πρόγραμμα δράςεων όπωσ εμβολιαςμοί, αιμοδοςία κλπ
εφθμερεφοντα φαρμακεία
κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν (νόςων, ιϊςεων, πανδθμιϊν).
επίςθσ κα μπορεί να περιλαμβάνει βιβλιοκικθ υγείασ όπου κα παρζχονται χριςιμεσ πλθροφορίεσ
για τθν βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ και τθν υιοκζτθςθ ςωςτϊν πρακτικϊν ςτθν
κακθμερινι ηωι.

Τπθρεςίεσ προσ τον Διμο και άλλεσ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.
Οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ ςτιριξθσ και πρωτοβάκμιασ υγείασ του Ρολυκοινωνικοφ, κα μποροφν να
παρακολουκοφν ευπακείσ ομάδεσ, κατόπιν εξουςιοδότθςθσ, και να παρεμβαίνουν προλθπτικά.
Δθμόςια και ιδιωτικά ιατρεία και νοςοκομεία κα μποροφν ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ να ςυνδζονται μζςω
τθσ δικτυακισ πφλθσ πρωτοβάκμιασ υγείασ του Ρολυκοινωνικοφ και να παρζχουν υπθρεςίεσ τθλειατρικισ.
Ο administrator τθσ δικτυακισ πφλθσ πρωτοβάκμιασ υγείασ του Ρολυκοινωνικοφ κα μπορεί να αντλεί
ςτατιςτικά ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τισ μετροφμενεσ ιατρικζσ παραμζτρουσ και να τα ταξινομεί κατά φφλο,
περιοχι, θλικία κλπ, βοθκϊντασ ζτςι ςτθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ Δθμόςιασ υγείασ και
ςυμβάλλοντασ ςτθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.
Μζςω τθσ δικτυακισ πφλθσ πρωτοβάκμιασ υγείασ διευκολφνονται οι υπθρεςίεσ κοινωνικισ ςτιριξθσ και
πρωτοβάκμιασ υγείασ του Ρολυκοινωνικοφ να επικοινωνιςουν πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ προσ τουσ
Δθμότεσ τουσ.
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Η ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Το προσ υλοποίθςθ Ρλθροφοριακό Σφςτθμα μπορεί να αναλυκεί ςτα παρακάτω ςυνεργαηόμενα
υποςυςτιματα:







Αυτόνομουσ Στακμοφσ Μζτρθςθσ ιατρικϊν παραμζτρων
Εφαρμογι Διαχείριςθσ δεδομζνων ςε κάκε Αυτόνομο Στακμό
Εφαρμογι εκτζλεςθσ μετριςεων ςε κάκε Αυτόνομο Στακμό
Βάςθ δεδομζνων
Εφαρμογι Ατομικοφ Ψθφιακοφ Ιατρικοφ φακζλου
Διαδικτυακι Ρφλθ.

Σε επιλεγμζνα ςθμεία του Διμου κα εγκαταςτακοφν Αυτόνομοι Στακμοί Μζτρθςθσ (Ιατρικϊν
Ραραμζτρων. Οι αυτόνομοι Στακμοί κα είναι εξοπλιςμζνοι με ειδικι πολφ-λειτουργικι πολυκρόνα
διεξαγωγισ των μετριςεων, αιςκθτιρεσ μζτρθςθσ ιατρικϊν παραμζτρων, οκόνθ (tach screen), εκτυπωτι,
τθν εφαρμογι (λογιςμικό) Διαχείριςθσ δεδομζνων και τθν εφαρμογι (λογιςμικό) εκτζλεςθσ μετριςεων. Ο
πολίτθσ, με απλά βιματα μζςω τθσ οκόνθσ και με οδθγίεσ ςτα Ελλθνικά, κα μπορεί:


να προχωριςει ςε μία ςειρά μετριςεων Ιατρικϊν Ραραμζτρων οι οποίεσ, αυτόματα κα
καταχωρθκοφν ςτον ατομικό Ψθφιακό Ιατρικό Φάκελο, αν διακζτει, και να επιλζξει να εκτυπϊςει
τισ μετριςεισ του από τον εκτυπωτι του ςυςτιματοσ.
 να δθμιουργιςει ατομικό Ψθφιακό Ιατρικό Φάκελο όπου κα αποκθκεφεται τα δεδομζνα του και
να επιλζξει τον γιατρό που κα εξουςιοδοτιςει, για να παρακολουκεί τισ μετριςεισ του.
 να τροποποιιςει τα προςωπικά του ςτοιχεία ςτον ατομικό Ψθφιακό Ιατρικό Φάκελο ι και να
διαγράψει τον ατομικό Ψθφιακό Ιατρικό Φάκελο του ι και να αλλάξει το γιατρό που
εξουςιοδότθςε.
 να απαντιςει ςε διαγνωςτικά ερωτθματολόγια
 να δει το πρόςφατο ιςτορικό των μετριςεων του μζςω διαγραμμάτων θμερομθνίασ –τιμισ
παραμζτρου.
 να δει αν υπάρχουν ςχόλια από τον γιατρό του και να διαβάςει τα τρία τουλάχιςτον τελευταία.
Θ επικοινωνία των αυτόνομων ςτακμϊν με τον server (και τθν βάςθ δεδομζνων) κα γίνεται μζςω δικτφου
Wifi το οποίο κα διακζτουν οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα εγκαταςτακοφν οι αυτόνομοι ςτακμοί.
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Κάκε πολίτθσ κα μπορεί να δθμιουργεί μζςω των Αυτόνομων Στακμϊν ι μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ
τον Ατομικό του Ψθφιακό Ιατρικό Φάκελο. Θ εφαρμογι Ιατρικοφ Φακζλου κα δίνει τθν δυνατότθτα ςτον
πολίτθ να δθμιουργιςει και να διατθριςει Ιατρικό Ιςτορικό.
Οι γιατροί μποροφν να βλζπουν τουσ ιατρικοφσ φακζλουσ των πολιτϊν, που τουσ εξουςιοδότθςαν για τον
ςκοπό αυτό, μζςα από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ και να τουσ ςτζλνουν μζςα από αυτιν ειδοποιιςεισ, ςχόλια,
ςυςτάςεισ και παρατθριςεισ.
Θ πρόςβαςθ των πολιτϊν και των γιατρϊν ςτουσ ιατρικοφσ φακζλουσ κα πραγματοποιείται μετά από
ταυτοποίθςθ (user name –password).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ (ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
Αυτόνομοι τακμοί Ιατρικών Παραμζτρων
Στα πλαίςια του ζργου κα εγκαταςτακοφν ζξι (6) Αυτόνομοι Στακμοί Μζτρθςθσ Ιατρικϊν Ραραμζτρων .
Κάκε αυτόνομοσ Στακμόσ μζτρθςθσ ιατρικϊν παραμζτρων αποτελείται από:


Ρολφ-λειτουργικι πολυκρόνα, θ οποία διακζτει τον επεξεργαςτι και όλα τα θλεκτρονικά
ςυςτιματα λειτουργίασ των εφαρμογϊν και ζχει ενςωματωμζνα τα θλεκτρόδια ECG χεριϊν και
ποδιϊν
 Οκόνθ αφισ τουλάχιςτον 32’’ με δικι τθσ ανεξάρτθτθ βάςθ που επικοινωνεί ενςφρματα με τθν
πολυκρόνα.
 Καρδιογράφο (5 ςθμείων) του οποίου τα θλεκτρόδια χεριϊν και ποδιϊν είναι ενςωματωμζνα ςτθν
Ρολφ-λειτουργικι πολυκρόνα ενϊ το θλεκτρόδιο ςτικουσ είναι ςυνδεδεμζνο με τθν πολυκρόνα
 Ριεςόμετρο - Μζτρθςθ καρδιακϊν παλμϊν ςυνδεδεμζνο με τθν πολυκρόνα
 Μετρθτι οξυγόνου (SpO2)ςτο αίμα ςυνδεδεμζνο με τθν πολυκρόνα
 Σπυρόμετρο που επικοινωνεί με τθν πολυκρόνα μζςω Bluetooth.
 Θερμόμετρο κερμοκραςίασ ςϊματοσ που επικοινωνεί με τθν πολυκρόνα μζςω Bluetooth.
 Αναλυτι Οφρων, με ταινία, που επικοινωνεί με τθν πολυκρόνα μζςω Bluetooth
 Μετρθτι φψουσ και βάρουσ που επικοινωνοφν ενςφρματα με τθν πολυκρόνα
 Συςκευι μζτρθςθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα, που επικοινωνεί ενςφρματα ι αςφρματα με τθν πολυκρόνα
 Μθχανιςμό τρυπιματοσ
 Εκτυπωτι Inkjet Α4 Αςπρομαυρο που επικοινωνεί ενςφρματα με τθν πολυκρόνα
 Ανεξάρτθτα Καλϊδια για θλεκτροκαρδιογράφθμα 5 ςθμείων ςε περιπτϊςεισ πολιτϊν ςε φορείο ι
καροτςάκι οι οποίοι αδυνατοφν να κακίςουν ςτθν πολυκρόνα. Τα καλϊδια μποροφν να
ςυνδεκοφν ςτθν πολυκρόνα όποτε υπάρχει αντίςτοιχθ περίπτωςθ.
 Ταινίεσ μζτρθςθσ γλυκόηθσ, Σκαρφίδεσ, Ταινίεσ ανάλυςθσ οφρων και Ακροςτόμια ςπιρομζτρου,
που είναι κατάλλθλα για τισ προςφερόμενεσ ςυςκευζσ μετριςεων, ςε ποςότθτεσ που ςυνολικά
περιγράφονται ςτθν προκιρυξθ
O αυτόνομοσ Στακμόσ μζτρθςθσ ιατρικϊν παραμζτρων κα ζχει τθ δυνατότθτα τοπικισ αποκικευςθσ των
αποτελεςμάτων των μετριςεων, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ επίτευξθσ ςφνδεςθσ με τον server. Τα
δεδομζνα κα ςυλλζγονται και κα αποςτζλλονται όταν αποκακίςταται θ ςφνδεςθ.

Εφαρμογι εκτζλεςθσ μετριςεων
Εφαρμογι για τθν εκτζλεςθ των μετριςεων είναι το λογιςμικό το οποίο επικοινωνεί με τουσ αιςκθτιρεσ
και ςυλλζγει τα δεδομζνα από αυτοφσ. Εφαρμογι για τθν εκτζλεςθ των μετριςεων κα είναι
εγκατεςτθμζνθ ςτθν πολφ-λειτουργικι πολυκρόνα κάκε αυτόνομου ςτακμοφ. Ραράλλθλα θ εφαρμογι
δίνει οδθγίεσ με εικόνεσ και κείμενο ςτα Ελλθνικά ςτουσ χριςτεσ για τθν διεξαγωγι των μετριςεων, τουσ
ενθμερϊνει για τισ τιμζσ των παραμζτρων που μετρικθκαν και αν αυτοί το επικυμοφν, εκτυπϊνει τα
αποτελζςματα των μετριςεων κατά τθν ολοκλιρωςθ μιασ εξζταςθσ.
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Τόςο οι αιςκθτιρεσ όςο και το γραφιςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να είναι εφχρθςτα και να
ζχουν ςχεδιαςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των χρθςτϊν.

Εφαρμογι διαχείριςθσ δεδομζνων
Εφαρμογι διαχείριςθσ δεδομζνων είναι το λογιςμικό που λαμβάνει ςτοιχεία από τον χριςτθ, τθν
εφαρμογι εκτζλεςθσ των μετριςεων και τον server (βάςθ δεδομζνων) και μεταβιβάηει δεδομζνα ςτον
server (βάςθ δεδομζνων). Οι λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ είναι:



Ταυτοποίθςθ και είςοδοσ χρθςτϊν (login) ςτισ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ προσ τουσ χριςτεσ.
Εγγραφι νζων χρθςτϊν μετά από αποδοχι των όρων χριςθσ και τθσ δυνατότθτασ επεξεργαςίασ
ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων
 Επιλογι διεξαγωγισ μετριςεων ιατρικϊν παραμζτρων χωρίσ τθν εγγραφι ςτουσ χριςτεσ
(περιςταςιακοί χριςτεσ)
 Επιλογι διεξαγωγισ μετριςεων ιατρικϊν παραμζτρων από όλουσ τουσ χριςτεσ (περιςταςιακοφσ
και μθ).
 Επιλογι απάντθςθσ ςε πζντε τουλάχιςτον διαγνωςτικά ερωτθματολόγια από όλουσ τουσ χριςτεσ
(περιςταςιακοφσ και μθ).
 Επιλογι ελζγχου του ιςτορικοφ του αντίςτοιχου χριςτθ μζςα από διαγράμματα
 Επιλογι τροποποίθςθσ του προφίλ με τα ςτοιχεί χριςτθ και τον επιλεγμζνο γιατρό
 Επιλογι διαγραφισ του προφίλ και του ατομικοφ ψθφιακοφ ιατρικοφ φακζλου του χριςτθ
 Αποςτολι των δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν ςτον server (βάςθ δεδομζνων)
Εφαρμογι διαχείριςθσ δεδομζνων κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθν πολφ-λειτουργικι πολυκρόνα κάκε
αυτόνομου ςτακμοφ. Το γραφιςτικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να είναι εφχρθςτο, να είναι ςτα
Ελλθνικά και να ζχει ςχεδιαςτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των χρθςτϊν.
Ιδιαίτερα το περιβάλλον τθσ εφαρμογισ κα πρζπει να επιτρζπει τθν υλοποίθςθ των μετριςεων αλλά και
τθ δθμιουργία και τθν πρόςβαςθ ςτον Ατομικό Ψθφιακό Φάκελο με απλά βιματα.

Βάςθ Δεδομζνων
Θ Βάςθ Δεδομζνων κα πρζπει να υποςτθρίηει όλουσ τουσ κακιερωμζνουσ τφπουσ
δεδομζνων.
Θ Βάςθ δεδομζνων που κα χρθςιμοποιθκεί κα πρζπει να είναι RDBMS και κα πρζπει να ικανοποιεί τισ
ακόλουκεσ απαιτιςεισ:









Το ςφςτθμα τθσ βάςθσ δεδομζνων κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από ταχφτθτα, ςυνοχι,
ςτακερότθτα και ευκολία ςτθν εγκατάςταςθ
Query Caching ϊςτε να αυξάνεται θ απόδοςθ ερωτθμάτων που υποβάλλονται ςυχνά ςτθ βάςθ
δεδομζνων.
Αναηιτθςθ και χριςθ ευρετθρίων ςε πλιρεσ κείμενο (Full-text indexing and searching) για
αποτελεςματικι αναηιτθςθ λζξεων και φράςεων μζςα ςε κείμενο.
Υποςτιριξθ ςυνόλων χαρακτιρων με πλιρθ υποςτιριξθ Unicode δεδομζνων. Επίςθσ δυνατότθτα
αποκικευςθσ δεδομζνων ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ.
Υποςτιριξθ Υποερωτθμάτων παρζχοντασ μεγαλφτερθ ευελιξία για τθ ςυγγραφι πιο
αποτελεςματικϊν και αποδοτικϊν ερωτθμάτων προσ τθ βάςθ δεδομζνων.
Ταχφτθτα, αξιοπιςτία και ευκολία ςτθ χριςθ.
Δυνατότθτα χριςθσ ςε πολυεπίπεδθ αρχιτεκτονικι ϊςτε να είναι δυνατι ενςωμάτωςθ ςε
Client/Server ι ςε 3-tier αρχιτεκτονικζσ, όπου θ βάςθ δεδομζνων είναι ανεξάρτθτθ από τθν
υπόλοιπθ εφαρμογι.
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Λειτουργία Ατομικοφ Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου
Θ εφαρμογι Ιατρικοφ Φακζλου κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτον πολίτθ να δθμιουργιςει και να διατθριςει
ζνα πλιρεσ Ιατρικό Ιςτορικό. Ο Φάκελοσ κα είναι ατομικόσ και κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον:





τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του κατόχου
το ονοματεπϊνυμο του κεράποντοσ ιατροφ
βαςικά βιομετρικά ςτοιχεία όπωσ φψοσ, βάροσ κλπ
τα αποτελζςματα των Ιατρικϊν Μετριςεων που λαμβάνει από τουσ αυτόνομουσ ςτακμοφσ. Τα
αποτελζςματα κα απεικονίηονται ςε μορφι πινάκων και διαγραμμάτων μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ και με διαγράμματα μζςω των αυτόνομων ςτακμϊν
Επίςθσ θ εφαρμογι Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου κα μπορεί να ςτζλνει αυτόματεσ ενθμερϊςεισ και
ειδοποιιςεισ ςτον εξουςιοδοτθμζνο γιατρό, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ. Οι ενθμερϊςεισ κα
αποςτζλλονται τουλάχιςτον όταν τα αποτελζςματα των μετριςεων κινοφνται εκτόσ των ορίων που ζχουν
τεκεί για κάκε ιατρικι παράμετρο.
Θ πρόςβαςθ ςτον Ιατρικό Φάκελο κα γίνεται κατόπιν ταυτοποίθςθσ (user name – password). Θ εφαρμογι
κα πρζπει να επιτρζπει διαβακμιςμζνθ πρόςβαςθ (access level) πολλαπλϊν επιπζδων. Δθλαδι ο χριςτθσ
κα μπορεί να βλζπει και να ειςάγει πλθροφορίεσ βάςθ δικαιωμάτων που του ζχουν δοκεί, π.χ. ο
ιδιοκτιτθσ του φακζλου ζχει πλιρθ πρόςβαςθ, ο εξουςοδοτθμζνοσ ιατρόσ μπορεί να δει τα δεδομζνα και
να ειςάγει ςχόλια ενϊ ο administrator του ςυςτιματοσ δεν κα ζχει καμία πρόςβαςθ ςτουσ ιατρικοφσ
φακζλουσ των χρθςτϊν.

Διαδικτυακι Πφλθ Πρωτοβάκμιασ Τγείασ
Θ Διαδικτυακι Ρφλθ Υγείασ κα αποτελζςει το ςθμείο επαφισ του ςυςτιματοσ με το κοινό, τισ επιχειριςεισ
και τουσ φορείσ.
Θα ςχεδιαςτεί κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι προςβάςιμθ όχι μόνο μζςω Θ/Υ αλλά και φορθτϊν μζςων
(όπωσ smart phones) όπου οι περιοριςμοί ςτον τρόπο απεικόνιςθσ και θ ευκολία χριςθσ χριηουν
ιδιαίτερθσ προςοχισ.
Μζςω τθσ πφλθσ οι χριςτεσ κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ αλλά και ςε
εκπαιδευτικό ενθμερωτικό υλικό που κα αναρτά ο Διμοσ.
Διακζτει:


δθμόςιο τμιμα το οποίο είναι προςβάςιμο ςε όλουσ τουσ δθμότεσ, εκεί κα διατίκενται υπθρεςίεσ
πλθροφόρθςθσ και κατάρτιςθσ του κοινοφ ςχετικά με κζματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ
περιςτατικϊν (Νόςων, πανδθμιϊν), επιμόρφωςθ του κοινοφ ςε ότι αφορά τθν υγιεινι
ςυμπεριφορά, διατροφι κτλ,
 ιδιωτικό τμιμα που μζςω αυτοφ μποροφν να ενθμερϊνονται, οι εξουςιοδοτθμζνοι
(διαπιςτευμζνοι) γιατροί, ςυνεργαηόμενοι φορείσ και εξουςιοδοτθμζνα άτομα. Το περιεχόμενο
που διατίκεται μζςω τθσ πφλθσ αντιςτοιχεί ςτισ πολιτικζσ αςφαλείασ και ςτα δικαιϊματα του κάκε
χριςτθ όπωσ αυτά κα ζχουν οριςτεί από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ.
Το Δθμόςιο τμιμα το οποίο είναι προςβάςιμο ςε όλουσ και κα υποςτθρίηει τισ παρακάτω λειτουργίεσ:





υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ και κατάρτιςθσ του κοινοφ ςχετικά με κζματα πρόλθψθσ και
αντιμετϊπιςθσ περιςτατικϊν (νόςων, ιϊςεων, πανδθμιϊν).
επίςθσ κα περιλαμβάνει βιβλιοκικθ υγείασ όπου κα παρζχονται από τον Διμο χριςιμεσ
πλθροφορίεσ για τθν βελτίωςθ τθσ υγείασ του πλθκυςμοφ και τθν υιοκζτθςθ ςωςτϊν πρακτικϊν
ςτθν κακθμερινι ηωι.
τζλοσ κα διατίκενται από τον Διμο ςτοιχεία δθμόςιασ υγείασ και κα παρουςιάηονται ςτατιςτικά
ςτοιχεία τθσ δθμόςιασ υγείασ κακϊσ και ςχετικζσ ενθμερωτικζσ μελζτεσ.
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Το Ιδιωτικό τμιμα πρόςβαςθσ ςτον ατομικό ψθφιακό ιατρικό φάκελο κάκε χριςτθ κα είναι προςβάςιμο
ΜΟΝΟ με ζνα κωδικό πρόςβαςθσ που δθμιουργείται και διαχειρίηεται από τον χριςτθ ι τον
εξουςιοδοτθμζνο γιατρό. Μζςω του ιδιωτικοφ τμιματοσ τθσ πφλθσ κα επιτυγχάνεται θ πρόςβαςθ ςτθν
καρτζλα του χριςτθ όπου κα δίνονται και κα διαχειρίηονται τα παρακάτω
1. Θ ταυτότθτα του χριςτθ ι του γιατροφ
2. το ιατρικό ιςτορικό του
3. γραφιματα και πίνακεσ που προκφπτουν από τισ μετριςεισ των αυτόνομων ςτακμϊν
Θ διαχείριςθ όλων των πλθροφοριϊν κα γίνεται από το προςωπικό του Ρολυκοινωνικοφ. Οι κεντρικοί
διαχειριςτζσ τθσ θλεκτρονικισ πφλθσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα διαμόρφωςθσ τθσ δομισ και του
περιεχομζνου τθσ πφλθσ και οριςμοφ ομάδων χρθςτϊν με πρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο. Για το
ςκοπό αυτό κα πρζπει ο Ανάδοχοσ να προςφζρει φιλικι γραφικι διεπαφι για το προςωπικό του
Ρολυκοινωνικοφ που να βαςίηεται ςε ζνα απλό μοντζλο πλοιγθςθσ.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
Τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ»

του

εξοπλιςμοφ

περιγράφονται

αναλυτικά

ςτουσ

«ΡΙΝΑΚΕΣ

Διαλειτουργικότθτα
Ππωσ παρουςιάςτθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ, οι προτεινόμενεσ υπθρεςίεσ δεν αφοροφν μόνο ςτον
Διμο αλλά και ςε άλλουσ φορείσ δθμοςίου και φυςικά ςτουσ πολίτεσ.
Συνεπϊσ θ διαλειτουργικότθτα είναι ζνα ιδιαίτερα ςοβαρό ηιτθμα το οποίο κα πρζπει λθφκεί υπόψθ κατά
τον ςχεδιαςμό.
Οι υπθρεςίεσ πθγάηουν από τθν Ρλατφόρμα Διαχείριςθσ. Τμιμα τθσ Ρλατφόρμασ αποτελεί θ Διαδικτυακι
Ρφλθ μζςω τθσ οποίασ αποκτοφν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ άλλοι φορείσ του Δθμοςίου και το ευρφ κοινό,
θ οποία κα ενςωματωκεί ςτο υφιςτάμενο portal του διμου.
Στο προτεινόμενο ζργο κα λθφκοφν υπ’ όψθ οι ακόλουκεσ κατευκφνςεισ και πρακτικζσ:
1. Θ εφαρμογι εκτζλεςθσ μετριςεων κα δθμιουργεί αρχεία xml μζςω των οποίων τα αποτελζςματα των
μετριςεων κα μεταφζρονται ςτθν βάςθ δεδομζνων διαςφαλίηοντασ ζτςι τθν διαλειτουργικότθτα
μεταξφ υποςυςτθμάτων του ίδιου ςυςτιματοσ, αλλά και τθν διαλειτουργικότθτα των αυτόνομων
ςτακμϊν με άλλεσ πικανζσ εφαρμογζσ.
2. Θα αναπτυχκοφν ςυςτιματα «ανοικτισ» αρχιτεκτονικισ και κα γίνει χριςθ προτφπων που κα
διαςφαλίηουν: Ομαλι ςυνεργαςία και λειτουργία μεταξφ των εφαρμογϊν και υποςυςτθμάτων,
Δικτυακι ςυνεργαςία μεταξφ εφαρμογϊν ι/και ςυςτθμάτων, επεκταςιμότθτα των εφαρμογϊν
3. Θα υιοκετθκεί αρκρωτι (modular) αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, ϊςτε να επιτρζπονται μελλοντικζσ
επεκτάςεισ και αναβακμίςεισ ι αλλαγζσ διακριτϊν τμθμάτων λογιςμικοφ ι εξοπλιςμοφ
4. Χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων (RDBMS) για τθν ευκολία διαχείριςθσ
μεγάλου όγκου δεδομζνων, για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ εφαρμογϊν φιλικϊν ςτο χριςτθ, για
αυξθμζνθ διακεςιμότθτα του ςυςτιματοσ και για δυνατότθτα ελζγχου των προςβάςεων ςτα
δεδομζνα
5. Θα διαςφαλίηονται: Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, Ανοικτά τεκμθριωμζνα και
δθμοςιευμζνα ςυςτιματα διεπαφισ με προγράμματα τρίτων, τυποποιθμζνα πρωτόκολλα
επικοινωνίασ, ανοικτό περιβάλλον ωσ προσ τθ μεταφορά και ανταλλαγι δεδομζνων και ωσ προσ τθν
τεχνολογία τθσ βάςθσ δεδομζνων
6. Θα ικανοποιοφνται οι παρακάτω απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με τισ εφαρμογζσ που κα αναπτυχκοφν: Σφνταξθ
τεχνικϊν εγχειριδίων του ςυςτιματοσ και των εργαλείων διαχείριςθσ, και υποςτιριξθσ χρθςτϊν,
Σελίδα 59

20PROC007411563 2020-10-02
τεκμθρίωςθ του ςυςτιματοσ μζςω τθσ αναλυτικισ περιγραφισ τθσ βάςθσ δεδομζνων και των
εφαρμογϊν.
7. Θ διαδικτυακι πφλθ κα πρζπει να είναι πλιρωσ λειτουργικι ςτουσ 3 δθμοφιλζςτερουσ browsers για
desktops και 3 δθμοφιλζςτερουσ browsers για mobile ςτισ τελευταίεσ και προτελευταίεσ εκδόςεισ
τουσ.

Πολυκαναλικι προςζγγιςθ
Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται μζςω διαδικτφου και κα ςχεδιαςτοφν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι εφικτι θ
χριςθ τουσ από πλθκϊρα φορθτϊν μζςων όπωσ τα smart phone ενϊ θ πρόςβαςθ ςε αυτζσ μζςω
ςυμβατικϊν μζςων (pc, laptop κλπ) είναι αυτονόθτθ.
Ο πολίτθσ ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ χριςτθσ κα μπορεί μζςω ενόσ κινθτοφ τθλεφϊνου, το οποίο ζχει
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, να ζχει πρόςβαςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ και τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ. Φυςικά
το ίδιο είναι εφικτό, δεδομζνου ότι θ Διαδικτυακι Ρφλθ είναι μια web εφαρμογι, και μζςω touch screens
κλπ.

Χριςθ ςφγχρονων τεχνολογιών
Το ςφςτθμα κα υποςτθρίηει εφαρμογζσ ζξυπνου alerting και web 2.0 και πιο ςυγκεκριμζνα:






Οι χριςτεσ όταν κάνουν login ςτθν εφαρμογι διαχείριςθσ δεδομζνων των αυτόνομων ςτακμϊν και
ςτθν εφαρμογι ατομικοφ ψθφιακοφ ιατρικοφ φακζλου τθσ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ κα
ενθμερϊνονται από ςχετικι ζνδειξθ για τον αρικμό των ςχολίων του γιατροφ τουσ που εκκρεμοφν και
πρζπει να διαβάςουν. Θ ςχετικι ζνδειξθ κα εμφανίηεται αμζςωσ μετά τθν είςοδο τουσ και ανεξάρτθτα
από τισ υπόλοιπεσ δυνατότθτεσ επιλογισ τουσ..
Οι εξουςιοδοτθμζνοι γιατροί όταν κάνουν login ςτθν εφαρμογι ατομικοφ ψθφιακοφ ιατρικοφ
φακζλου τθσ Θλεκτρονικισ Ρλατφόρμασ κα ενθμερϊνονται από ςχετικι ζνδειξθ για τον αρικμό των
εξετάςεων χρθςτϊν που εκκρεμοφν προσ ςχολιαςμό. Θ ςχετικι ζνδειξθ κα εμφανίηεται αμζςωσ μετά
τθν είςοδο τουσ ςτθν εφαρμογι.
Οι εξουςιοδοτθμζνοι γιατροί παράλλθλα με τον ζλεγχο που μποροφν να κάνουν ςτισ εξετάςεισ των
χρθςτϊν και το ιςτορικό τουσ κα μποροφν να αποςτζλλουν ςχόλια ςε κείμενο που κα
δακτυλογραφοφν ςε ειδικι πλαίςιο κειμζνου ςτθν οκόνθ. Αμζςωσ μετά τθν καταχϊρθςθ του ςχολίου
ο αντίςτοιχοσ χριςτθσ κα μπορεί να το διαβάςει από τθν δικι του οκόνθ.

Εναρμόνιςθ με το κανονιςμό GDPR
Το ςφςτθμα κα πρζπει να εναρμονίηεται με τον κανονιςμό GDPR. Ενδεικτικά και όχι αποκλειςτικά
απαιτείται:







Ριςτοποίθςθσ εςόδου ςτισ εφαρμογζσ διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων με username και
password το οποίο ο χριςτθσ κα ζχει δυνατότθτα να αλλάηει κατά βοφλθςθ.
Ειδικό κείμενο με τουσ όρουσ χριςθσ των εφαρμογϊν αλλά και τισ προειδοποιιςεισ ςχετικά με τα
προςωπικά του ςτοιχεία, το οποίο ο χριςτθσ πρζπει να διαβάςει και να αποδεχκεί, ϊςτε το ςφςτθμα
να του επιτρζψει να ειςάγει τα ςτοιχεία του και να προχωριςει θ διαδικαςία εγγραφισ του.
Κανείσ εκτόσ από τον χριςτθ και του εξουςιοδοτθμζνο γιατρό δεν κα ζχει προςβαςθ μεςα από το
ςφςτθμα (οφτε και ο διαχειριςτισ ςυςτιματοσ) ςτα δεδομζνα του ατομικοφ ψθφιακοφ φακζλου των
χρθςτϊν
Θα υπάρχει διαδικαςία ζγκριςθσ από τον διαχειριςτι του ςυςτιματοσ των γιατρϊν που κα
διαπιςτεφονται ςτο ςφςτθμα για να διαςφαλίηεται θ διαπίςτευςθ μόνο γιατρϊν και όχι άλλων
προςϊπων.
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Ανοιχτά πρότυπα
Το ζργο, λαμβάνει υπόψθ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ και πρακτικζσ, ςε ότι αφορά τθν υιοκζτθςθ ανοικτϊν
προτφπων. Είναι γνωςτό ότι, λογιςμικό και δεδομζνα κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυνεργάηονται
μεταξφ τουσ, με τα ςυςτιματα του φορζα και με ςυςτιματα άλλων οργανιςμϊν. Ο ςτόχοσ είναι εφικτόσ
μζςω τθσ χριςθσ κοινά αποδεκτϊν προτφπων που ορίηουν ζνα κοινό ςθμείο αναφοράσ και κζτουν τισ
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ ςυνεργαςία των πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων. Τα πρότυπα που επιλζγονται
για τα ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι:
1. Ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ τθσ διαδικτυακισ πφλθσ, κα γίνει με ςφγχρονα εργαλεία και κα είναι
ανοιχτι ςε Internet Standards. Θ αρχιτεκτονικι του λογιςμικοφ κα είναι αρκρωτι (modular), ϊςτε να
υπάρχει θ δυνατότθτα ομαλισ επζκταςθσ των λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν που κα προςφζρονται. Θ
δυνατότθτα επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ ετερογενϊν λειτουργικϊν
ςυςτθμάτων και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων, κα υλοποιθκεί μζςω χριςθσ XML και
web services.. Θ Βάςθ Δεδομζνων κα υλοποιείται από ςφγχρονο Σχεςιακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ
Βάςεωσ Δεδομζνων ςυμβατό με SQL (υποςτιριξθ XML).
2. Το ςφςτθμα κα εκτείνει τθ χριςθ των ανοικτϊν προτφπων και προσ τθν πολυκαναλικι κατεφκυνςθ
προάγοντασ τθ δυνατότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ των δεδομζνων και υπθρεςιϊν του ςυςτιματοσ ςε
χριςτεσ φορθτϊν ςυςκευϊν. Θα είναι ςε κζςθ να χειρίηεται τθν πολυπλοκότθτα των διαφόρων τφπων
ςυςκευϊν, πρωτοκόλλων διαςφνδεςθσ που ςυνικωσ ςυναντά κανείσ ςτθν ανάπτυξθ τζτοιων
εφαρμογϊν και να βαςίηεται ςτθν τεχνολογία XML.
Το λογιςμικό που κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ άδεια χριςθσ με ςαφι αναφορά ςτον τρόπο
αδειοδότθςθσ (π.χ. unlimited use, per server, per cpu, per named user κλπ). Οι άδειεσ αυτζσ κα πρζπει
να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του ςυνόλου του ςυςτιματοσ
Το ςφνολο του λογιςμικοφ κα πρζπει να παραδοκεί ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, δθλαδι
εγκατεςτθμζνο ςτα ςυςτιματα τα οποία κα το φιλοξενοφν και κατάλλθλα διαμορφωμζνο για τισ ανάγκεσ
του φορζα.
Θα προςφερκεί ςχετικό λογιςμικό με όλεσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ για τθ διαχείριςθ του πικανοφ
περιβάλλοντοσ εικονικϊν μθχανϊν. Να αναφερκοφν οι δυνατότθτεσ που αυτό κα παρζχει. Επικυμθτι
θ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ διαχείριςθσ.

Ζκδοςθ ςτατιςτικών δεδομζνων
Ο administrator τθσ δικτυακισ πφλθσ πρωτοβάκμιασ υγείασ του Ρολυκοινωνικοφ κα μπορεί να αντλεί
ςτατιςτικά ςτοιχεία μζςα από τθν βάςθ δεδομζνων ςε ςχζςθ με τισ μετροφμενεσ ιατρικζσ παραμζτρουσ
και να τα ταξινομεί κατά φφλο, περιοχι, θλικία κλπ, βοθκϊντασ ζτςι ςτθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ
Δθμόςιασ υγείασ και ςυμβάλλοντασ ςτθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων. Τα ςτατιςτικά
μποροφν να κοινοποιοφνται από τον Διμο ςε άλλεσ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ για τθν λιψθ
αποφάςεων και χάραξθ ςτρατθγικισ, ιδιϊτεσ ερευνθτζσ αλλά και το ευρφ κοινό με τθν προχπόκεςθ ότι
δεν παραβιάηονται οι κανόνεσ του GDPR.

Διάκεςθ τθσ πλθροφορίασ με ανοικτζσ άδειεσ
Οι γιατροί του Ρολυκοινωνικοφ και οι γιατροί του Δθμόςιου Συςτιματοσ υγείασ κα ζχουν τθν δυνατότθτα
διαπίςτευςθσ μζςα ςτθν θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων και ζτςι κα ζχουν τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ
ςτουσ ατομικοφσ θλεκτρονικοφσ φακζλουσ των χρθςτϊν που κα τουσ εξουςιοδοτιςουν μζςα από το
ςφςτθμα. Κανείσ άλλοσ δεν κα ζχει τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία των ατομικϊν θλεκτρονικϊν
ιατρικϊν φακζλων των χρθςτϊν, εκτόσ από τον ίδιο τον χριςτθ και το γιατρό που αυτόσ εξουςιοδότθςε.
Ο Διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ κα ζχει τθν δυνατότθτα:


Να κζτει ερωτιματα ςτθν βάςθ δεδομζνων και να αντλεί ςτατιςτικά ςτοιχεία (πχ μζςουσ όρουσ
ιατρικϊν παραμζτρων κατά φφλο, περιοχι, θλικία, κλπ)
Σελίδα 61

20PROC007411563 2020-10-02


Να παραχωρεί ςε ςυγκεκριμζνουσ χριςτεσ (Δθμόςιουσ φορείσ, ερευνθτζσ, πανεπιςτιμια, εταιρίεσ)
δικαίωμα άντλθςθσ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τθν βάςθ δεδομζνων μζςω ερωτθμάτων. Θ
διάκεςθ των ςυγκεκριμζνων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον Ν.
3979/2011.

Γεωχωρικά δεδομζνα
Το ςφςτθμα κα παράγει γεωχωρικά δεδομζνα κακϊσ οι αυτόνομοι ςτακμοί μζτρθςθσ ιατρικϊν
παραμζτρων ζχουν ςτακερι και ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι κζςθ. Τα ςτοιχεία που ςυλλζγει κάκε ςτακμόσ
κα πρζπει να μποροφν να εξάγονται με τθν μορφι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για κάκε μετροφμενθ ιατρικι
παράμετρο, ϊςτε ο Διμοσ να μπορεί να τα χρθςιμοποιεί για λόγουσ Δθμόςιασ υγείασ και χάραξθσ
πολιτικισ, να τα διακζτει ςε άλλεσ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ ϊςτε να αξιοποιοφνται και από αυτοφσ
για λόγουσ Δθμόςιασ υγείασ και χάραξθσ πολιτικισ και ςε ερευνθτζσ και ςτο ευρφ κοινό (πολίτεσ και
επιχειριςεισ) με βάςθ τον 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α').

Η αρχι «χεδιάηοντασ για όλουσ»
Θ καταςκευι τθσ διαδικτυακισ Ρφλθσ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ
πρόςβαςθσ από ΑΜΕΑ και άλλεσ ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, και να ικανοποιεί τουσ ςχετικοφσ διεκνϊσ
αναγνωριςμζνουσ κανόνεσ και οδθγίεσ προςβαςιμότθτασ, όπωσ Web Accessibility Initiative και
ςυγκεκριμζνα τα Web Content Accessibility Guidelines, Authoring Tool Accessibility Guidelines και User
Agent Accessibility Guidelines, που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ προςβάςιμων εφαρμογϊν και υπθρεςιϊν για
το διαδίκτυο, ειδικά όςον αφορά ςτθ ςφςταςθ επιπζδου 11 A (Level 11 A, W3C Web Content Accessibility
Guidelines).
Αν ο χριςτθσ είναι ςε φορείο ι αναπθρικό καροτςάκι και δεν μπορεί να ςθκωκεί και να κακίςει ςτθν
πολυκρόνα του Αυτόνομου Στακμοφ, τότε με πολφ μικρζσ προςαρμογζσ (που δεν χρειάηονται χρόνο
μεγαλφτερο του 1 λεπτοφ) ο Αυτόνομοσ Στακμόσ κα μπορεί να πραγματοποιεί όλεσ εκείνεσ τισ μετριςεισ
ιατρικϊν παραμζτρων που αναφζρονται παραπάνω, εκτόσ από μζτρθςθ φψουσ και βάρουσ που
προχποκζτουν όρκια ςτάςθ από τον χριςτθ.

Απαιτιςεισ Αςφάλειασ
Θα πρζπει να ικανοποιοφνται οι παρακάτω απαιτιςεισ αςφαλείασ:


Είςοδοσ χρθςτϊν με τθ χριςθ ονόματοσ και κωδικοφ πρόςβαςθσ (username και password) ςτον
ατομικό ψθφιακό ιατρικό φάκελο τουσ μζςα από τουσ αυτόνομουσ ςτακμοφσ.
 Είςοδοσ χρθςτϊν και γιατρϊν με τθ χριςθ ονόματοσ και κωδικοφ πρόςβαςθσ (username και
password) και με χριςθ μθχανιςμοφ “captcha” ςτον ατομικό ψθφιακό ιατρικό φάκελο των ιδίων ι των
χρθςτϊν που τουσ εξουςιοδότθςαν, αντίςτοιχα, μζςα από τθν Διαδικτυακι Ρφλθ.
 Είςοδοσ διαχειριςτϊν ςυςτιματοσ με τθ χριςθ ονόματοσ και κωδικοφ πρόςβαςθσ (username και
password) ςτο διαχειριςτικό περιβάλλον τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ και τθσ Βάςθσ δεδομζνων.
 Δυνατότθτα εγγραφισ χριςτθ και εκχϊρθςθ προκακοριςμζνων δικαιωμάτων ςτο νζο χριςτθ. Για τουσ
γιατροφσ, ο διαχειριςτισ κα μπορεί να εγκρίνει / απορρίψει τθν εγγραφι τουσ.
 Ραροχι πλθροφοριϊν ςτθ διαδικτυακι πφλθ οι οποίεσ δεν απαιτοφν τθν είςοδο εγγεγραμμζνου
χριςτθ και, αντίςτοιχα, κακοριςμό περιοχϊν τθσ διαδικτυακισ πφλθσ οι οποίεσ κα απαιτοφν
πιςτοποίθςθ εγγεγραμμζνου χριςτθ (login).
 Κρυπτογράφθςθ του κωδικοφ πρόςβαςθσ των χρθςτϊν κατά τθν αποκικευςι του ςτθ βάςθ
δεδομζνων, οφτωσ ϊςτε να μθν είναι γνωςτόσ ςτουσ ζχοντεσ απευκείασ πρόςβαςθ ςτθ βάςθ, και
δθμιουργία αςφαλοφσ ςφνδεςθσ SSL κατά τθν πιςτοποίθςθ χριςτθ και τθ μεταφορά του κωδικοφ του
ςτο ςφςτθμα προσ ζλεγχο.
Ο εξοπλιςμόσ πρζπει:
Σελίδα 62

20PROC007411563 2020-10-02
1. να διακζτει πιςτοποιθτικό CE ωσ ενιαίο ςφνολο ι για όλα τα επιμζρουσ ςυνκετικά του μζρθ
(εξαρτιματα).
2. Να είναι εγκατεςτθμζνοσ ζτςι ϊςτε όλα τα καλϊδια του να είναι καλυμμζνα ι ςε ςθμεία από τα
οποία δεν διζρχεται το κοινό.

Ευχρθςτία υςτιματοσ
Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει φιλικι διεπιφάνεια χριςτθ επιτυγχάνοντασ υψθλό βακμό ευχρθςτίασ
και φιλικότθτασ ςτθν χριςθ αυτοφ.
Οι εφαρμογζσ κα πρζπει να διακζτουν υποςτιριξθ οδθγιϊν προσ τουσ χριςτεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και
εν γζνει ενθμζρωςθσ των χρθςτϊν με όρουσ οικείουσ προσ αυτοφσ αποφεφγοντασ, κατά το δυνατόν,
δυςνόθτεσ κωδικοποιιςεισ και ειδικευμζνεσ τεχνικζσ ορολογίεσ.

Λειτουργικότθτα
Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει:
1. Να διακζτει εφχρθςτθ οκόνθ αφισ
2. Να δίνει τθν δυνατότθτα να διεξάγει τισ ιατρικζσ μετριςεισ ο ίδιοσ ο ενδιαφερόμενοσ από μόνοσ του
αν είναι ςε κζςθ να χειριςτεί μια θλεκτρονικι εφαρμογι ςε οκόνθ αφισ.
3. Να δίνει τθν δυνατότθτα να διεξάγει τισ ιατρικζσ μετριςεισ ο ίδιοσ ο ενδιαφερόμενοσ με τθν βοικεια
ενόσ μθ ειδικευμζνου, ςτα ιατρικά, ατόμου.
4. Να δίνει τθν δυνατότθτα ςε ζνα άτομο με κινθτικά προβλιματα να διεξάγει τισ ιατρικζσ μετριςεισ με
τθν βοικεια ενόσ μθ ειδικευμζνου ςτα ιατρικά ατόμου.
5. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τόςο ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, όςο και για παροχι πρωτοβάκμιασ
υγείασ

Αιςκθτικι εμφάνιςθ
Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει:
1. Να παρζχει εφκολθ δυνατότθτα εξωτερικοφ κακαριςμοφ του με τα ςυνικθ κακαριςτικά μζςα και από
μθ ειδικευμζνο ςτα θλεκτρονικά προςωπικό.
2. Να είναι καταςκευαςμζνο από ανκεκτικά υλικά τα οποία δεν κα καταςτρζφονται κατά τθν τεχνικι
διάρκεια ηωισ του

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΦΑΕΙ ΖΡΓΟΤ
Το προτεινόμενο ζργο αποτελείται από πζντε (5) κυρίεσ φάςεισ, ςυνολικισ διάρκειασ ζξι (6) μθνϊν
1.
2.
3.
4.
5.

Μελζτθ Εφαρμογισ
Ανάπτυξθ Υπθρεςιϊν, προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ
Εκπαίδευςθ προςωπικοφ Φορζα λειτουργίασ
Ριλοτικι Λειτουργία
Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ
α/α Τίτλοσ φάςθσ
Μινασ ζναρξθσ
Α

Μελζτθ Εφαρμογισ

1
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Β

Ανάπτυξθ Υπθρεςιϊν, προμικεια και
εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ

2

5

Γ

Εκπαίδευςθ
λειτουργίασ

6

6

Δ

Ριλοτικι Λειτουργία Συςτιματοσ

6

6

Ε

Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ - ενθμζρωςθ

6

6

προςωπικοφ

Φορζα

Φάςθ Α: Μελζτθ Εφαρμογισ
Ζναρξθ: 1οσ Μινασ
Λιξθ:

1οσ Μινασ

Διάρκεια: Ζνασ μινασ.
Στόχοσ τθσ φάςθσ: Θ μελζτθ των τεχνικϊν παραμζτρων τθσ προμικειασ και θ ςφνταξθ μελζτθσ εφαρμογισ
από τον ανάδοχο που κα περιγράφει τον τρόπο υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ, εγκατάςταςθσ του
εξοπλιςμοφ και Ανάπτυξθσ των Υπθρεςιϊν.
Ρεριγραφι:
Θ πρϊτθ φάςθ κα ξεκινιςει αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα διαρκζςει ζνα μινα.
Τεχνικό προςωπικό του αναδόχου, κα επιςκεφκεί τα ςθμεία όπου κα εγκαταςτακοφν οι αυτόνομοι
ςτακμοί μζτρθςθσ ιατρικϊν παραμζτρων και κα μελετιςει τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν εγκατάςταςθ
του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια ο ανάδοχοσ κα ςυντάξει μελζτθ εφαρμογισ με τισ λεπτομζρειεσ για τον
προσ προμικεια εξοπλιςμόσ και το λογιςμικό κακϊσ και των προσ ανάπτυξθ υπθρεςιϊν.
Ραραδοτζα:
ΡΡ.1.1 Τεφχοσ μελζτθσ εφαρμογισ.

Φάςθ Β: Ανάπτυξθ Υπθρεςιϊν, προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ
Ζναρξθ: 2οσ Μινασ
Λιξθ:

5οσ Μινασ

Διάρκεια: Τζςςερεισ μινεσ.
Στόχοσ τθσ φάςθσ: θ Ρρομικεια εξοπλιςμοφ, θ Ανάπτυξθ Ρλατφόρμασ, θ Εγκατάςταςθ και θ κζςθ ςε
λειτουργία Αυτόνομων Στακμϊν Μζτρθςθσ Ιατρικϊν παραμζτρων, θ Ανάπτυξθ των Υπθρεςιϊν και θ
Ζναρξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ.
Ρεριγραφι:
Θ δεφτερθ φάςθ, που κα διαρκζςει τζςςερεισ (4) μινεσ, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν θμερομθνία
αποδοχισ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ που κα υποβάλει ο ανάδοχοσ ςτον Διμο, αφορά ςτθν ανάπτυξθ και
κζςθ ςε πιλοτικι λειτουργία του Συςτιματοσ των «Σθμείων πρωτοβάκμιασ υγείασ ». Θ υλοποίθςθ του
Συςτιματοσ κα ακολουκεί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθ μεκοδολογία που ορίςτθκαν κατά τθ πρϊτθ
φάςθ του ζργου, όπωσ αυτζσ αποτυπϊκθκαν ςτθν μελζτθ εφαρμογισ. Θα παραδοκεί όλοσ ο
απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ ςτα ςθμεία όπου κα εγκαταςτακεί και τα οποία ορίηονται ανωτζρω και κα
ελεγχκεί. Ο ανάδοχοσ κα ολοκλθρϊςει τθ ςυλλογι και καταγραφι όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται
για τθν υλοποίθςθ του Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου (πεδία καρτελϊν, διαδικαςίεσ κλπ).
Θα αναπτυχκεί θ πλατφόρμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ ςτο ςφνολο τθσ, δθλαδι:




Θ εφαρμογι Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου
Θ βάςθ δεδομζνων
Θ Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ
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Θα εγκαταςτακοφν οι Αυτόνομοι Στακμοί Μζτρθςθσ Ιατρικϊν Ραραμζτρων και κα τεκοφν ςε λειτουργία.
Θα ολοκλθρωκεί θ Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ προσ τουσ πολίτεσ θ οποία κα διαςυνδεκεί με
το Portal του Διμου.
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ ο ανάδοχοσ κα ςτζλνει μθνιαίεσ αναφορζσ ςχετικά με τθν εξζλιξθ των
εργαςιϊν ϊςτε να προλαμβάνονται τυχϊν αποκλίςεισ ςτο χρονοδιάγραμμα.
Με το πζρασ τθσ δεφτερθσ φάςθσ ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει ςτον φορζα αναφορά όπου κα
παρουςιάηεται θ τελικι αρχιτεκτονικι του Συςτιματοσ, οι λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ που υποςτθρίηει, ο
εξοπλιςμόσ που ζχει εγκαταςτακεί και οι δοκιμζσ ςτισ οποίεσ προχϊρθςε ο ανάδοχοσ. Επιπλζον κα
υλοποιθκοφν ςενάρια δοκιμϊν παρουςία του φορζα.
Στο τζλοσ του 5ου μινα τα «Σθμεία Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ ςε Απομακρυςμζνουσ Οικιςμοφσ». κα βρίςκονται
ςε πλιρθ λειτουργία με ςκοπό τθν ζναρξθ τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ.
Ραραδοτζα:
ΡΡ.2.1 Ρλατφόρμα Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ
 ΡΡ.2.1.1 Θ εφαρμογι Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου
 ΡΡ.2.1.2 Θ Βάςθ Δεδομζνων
 ΡΡ.2.1.3 Θ Διαδικτυακι Ρφλθ Ρρωτοβάκμιασ Υγείασ
ΡΡ.2.2 Αυτόνομοι Στακμοί Μζτρθςθσ Ιατρικϊν Ραραμζτρων
ΡΡ.2.3 Ενδιάμεςο Τεφχοσ Τεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν Συςτιματοσ
ΡΡ.2.4 Ενδιάμεςο Τεφχοσ Δοκιμϊν
Φάςθ Γ: Εκπαίδευςθ προςωπικοφ Φορζα λειτουργίασ
Ζναρξθ: 6οσ Μινασ
Λιξθ:

6οσ Μινασ

Διάρκεια: Ζνασ μινασ.
Στόχοσ τθσ φάςθσ: Θ Κατάρτιςθ των Διαχειριςτϊν του ςυςτιματοσ, του προςωπικοφ και των γιατρϊν που
κα υποδείξει ο Διμοσ για τθν λειτουργία του ςυςτιματοσ, των Τεχνικϊν του Ρολυκοινωνικοφ και του
Ρροςωπικοφ άλλων Φορζων.
Ρεριγραφι:
Θ τρίτθ φάςθ, που κα διαρκζςει ζνα (1) μινα, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των
εργαςιϊν ανάπτυξθσ του Συςτιματοσ των «Σθμείων πρωτοβάκμιασ υγείασ », αφορά ςτθν κατάρτιςθ των
ςτελεχϊν του Ρολυκοινωνικοφ και άλλων Φορζων που κα εμπλακοφν ςτθν λειτουργία και διαχείριςθ του
Συςτιματοσ.
Θ φάςθ αυτι υλοποιείται παράλλθλα με τθν φάςθ Ριλοτικισ Λειτουργίασ.
Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει επικαιροποιθμζνο τεφχοσ εκπαίδευςθσ ςτο οποίο κα περιγράφεται θ
μεκοδολογία εκπαίδευςθσ τριϊν ομάδων ςτελεχϊν ( διαχειριςτϊν, ςτελεχϊν Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ
Στιριξθσ, ςτελεχϊν άλλων φορζων), με ςκοπό τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του Συςτιματοσ με το πζρασ
των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.
Θ ομάδα διαχειριςτϊν κα αποτελείται από τουλάχιςτον δφο (2) ςτελζχθ του Ρολυκοινωνικοφ, τα οποία κα
καταρτιςτοφν (κατάρτιςθ διάρκειασ 16 ωρϊν) ςτα παρακάτω γνωςτικά αντικείμενα:







Γνϊςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ του Συςτιματοσ
Καταχϊριςθ δεδομζνων
Αναηθτιςεισ και μορφοποίθςθ αναφορϊν
Κακοριςμόσ και εφαρμογι πολιτικϊν λειτουργίασ
Υποςτιριξθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν που υλοποιεί το ςφςτθμα
Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ χρθςτϊν
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 Μεκοδολογία ανίχνευςθσ και αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν
Θ ομάδα ςτελεχϊν Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Στιριξθσ, κα αποτελείται από τουλάχιςτον τζςςερα (4) ςτελζχθ
του Ρολυκοινωνικοφ, τα οποία κα καταρτιςτοφν (κατάρτιςθ διάρκειασ 8 ωρϊν) ςτα παρακάτω γνωςτικά
αντικείμενα:
 Καταχϊριςθ δεδομζνων
 Αναηθτιςεισ και μορφοποίθςθ αναφορϊν
 Χριςθ Αυτόνομων Στακμϊν Μζτρθςθσ Ιατρικϊν Ραραμζτρων
Θ ομάδα ςτελεχϊν άλλων φορζων κα αποτελείται από τουλάχιςτον τρία (3) ςτελζχθ που κα υποδείξει ο
Διμοσ, τα οποία κα καταρτιςτοφν (κατάρτιςθ διάρκειασ 8 ωρϊν) ςτα παρακάτω γνωςτικά αντικείμενα
 Καταχϊριςθ δεδομζνων
 Αναηθτιςεισ και μορφοποίθςθ αναφορϊν
 Χριςθ Αυτόνομων Στακμϊν Ιατρικϊν Μετριςεων
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκπόνθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ το οποίο κα κλθκεί να υποςτθρίξει τθν
υλοποίθςθ του προτεινόμενου προγράμματοσ ςπουδϊν.
Το εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να είναι διακζςιμο ςε ψθφιακι μορφι.
Ραραδοτζα:




ΡΡ.3.1 Οριςτικοποιθμζνο Ρρόγραμμα Σπουδϊν / εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν
ΡΡ.3.2 Εκπαιδευτικό Υλικό
ΡΡ.3.3 Υπθρεςίεσ Κατάρτιςθσ Εκπαίδευςθσ Στελεχϊν

Φάςθ Δ: Ριλοτικι Λειτουργία Συςτιματοσ
Ζναρξθ: 6οσ Μινασ
Λιξθ:

6οσ Μινασ

Διάρκεια: Ζνασ μινασ.
Στόχοσ τθσ φάςθσ: Θ Επίδειξθ των Υπθρεςιϊν, ο Ζλεγχοσ και οι Δοκιμζσ του Συςτιματοσ, ο Εντοπιςμόσ
πικανϊν Δυςλειτουργιϊν, Διορκωτικζσ Ενζργειεσ και θ Ζναρξθ τθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ
Ρεριγραφι:
Θ τζταρτθ φάςθ, που κα διαρκζςει ζνα (1) μινα, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ
των εργαςιϊν ανάπτυξθσ του Συςτιματοσ των «Σθμείων πρωτοβάκμιασ υγείασ », αφορά ςτθν Ριλοτικι
Λειτουργία του Συςτιματοσ με ςκοπό τθν επιςιμανςθ τυχϊν δυςλειτουργιϊν ι άλλων κεμάτων και τθν
επίλυςθ τουσ.
Ο ανάδοχοσ κα προχωριςει ςε πλιρθ επίδειξθ του Συςτιματοσ και των Υπθρεςιϊν και ςτθ ςυνζχεια κα
αναλάβει:









Τθν προετοιμαςία ςεναρίων ελζγχου του δικτφου ςε ςυνεργαςία με τον Φορζα
Τθν επιβεβαίωςθ ςεναρίων ελζγχου και επικαιροποίθςι τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φάςθσ
αυτισ
Τισ τελικζσ δοκιμζσ ελζγχου λειτουργικότθτασ, προςκικεσ/ τροποποιιςεισ, ςφνκεςθ, πιλοτικι
χριςθ κλπ.) με ςτόχο να επιβεβαιωκεί θ απόλυτα εφρυκμθ λειτουργία του Συςτιματοσ
Τθν υποςτιριξθ του Ρολυκοινωνικοφ ςτθν αρχικι φάςθ λειτουργίασ
Τθν επίλυςθ προβλθμάτων-υποςτιριξθ προσ τα ςτελζχθ του Ρολυκοινωνικοφ
Τθ ςυλλογι παρατθριςεων από τα ςτελζχθ του Ρολυκοινωνικοφ
Τθ διόρκωςθ / διαχείριςθ λακϊν
Δοκιμζσ και μετριςεισ ορκισ λειτουργίασ
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Με το πζρασ των παραπάνω, ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει πλιρθ αναφορά των δοκιμϊν και των
διορκωτικϊν ενεργειϊν όπωσ και επικαιροποιθμζνο τεκμθριωτικό υλικό του Συςτιματοσ. Θ αποδοχι των
παραπάνω, από τον Φορζα, κα ςθμάνει και τθν ζναρξθ τθσ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ του Συςτιματοσ.
Ραραδοτζα:





ΡΡ.4.1 Τελικό Τεφχοσ Δοκιμϊν
ΡΡ.4.2 Τελικό Τεφχοσ Τεχνικϊν Χαρακτθριςτικϊν Συςτιματοσ
ΡΡ.4.3 Τελικόσ Οδθγόσ Χριςθσ Συςτιματοσ (Manual)
ΡΡ.4.4 Τελικι Ζκδοςθ Ρλατφόρμασ

Φάςθ Ε: Ενζργειεσ Δθμοςιότθτασ - ενθμζρωςθ
Ζναρξθ: 6οσ Μινασ
Λιξθ:

6οσ Μινασ

Διάρκεια: Ζνασ μινασ.
Στόχοσ τθσ φάςθσ: Θ Ενθμζρωςθ Ρολιτϊν και Φορζων για τθν φπαρξθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ και
τισ ωφζλειεσ που απορρζουν από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ
Ρεριγραφι: Ρζμπτθ και τελευταία φάςθ του ζργου , που κα διαρκζςει ζνα (1) μινα, αφορά ςτθν
πραγματοποίθςθ ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προϊκθςθσ των υπθρεςιϊν
Οι ενζργειεσ προϊκθςθσ του ζργου αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ για
τθν ενθμζρωςθ των κατοίκων και των φορζων του Διμου, για τθ δθμιουργία, λειτουργία και τουσ ςκοποφσ
του ζργου.
Στόχοσ είναι θ επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ διάδοςθσ του ζργου, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
επιτυχισ λειτουργία του ςτο μζλλον, εφόςον ςε μεγάλο βακμό αυτι εξαρτάται από τουσ ίδιουσ τουσ
χριςτεσ και ςυμμετζχοντεσ του ζργου.
Ριο ςυγκεκριμζνα οι δράςεισ δθμοςιότθτασ κα περιλαμβάνουν:
1. Σχεδιαςμό και αναπαραγωγι ζντυπου υλικοφ προβολισ (φυλλάδια) του ζργου με απλζσ οδθγίεσ
χριςθσ των Στακμϊν Μετριςεων.
2. Σχεδιαςμό και καταςκευι ενθμερωτικϊν πινακίδων για το ζργο και τθν χρθματοδότθςθ του οι οποίεσ
κα τοποκετθκοφν κοντά ςε κάκε Αυτόνομο Στακμόσ μζτρθςθσ ιατρικϊν παραμζτρων
Ραραδοτζα:
ΡΡ.5.1 Ενθμερωτικζσ Ρινακίδεσ
ΡΡ.5.2 Υλικό Ρροϊκθςθσ και Ρροβολι

θμαντικά Ορόςθμα υλοποίθςθσ Ζργου

α/α

Τίτλοσ ορόςθμου

Μινασ
επίτευξθσ

Μζκοδοσ ελζγχου επίτευξθσ

1

Ολοκλιρωςθ μελζτθσ εφαρμογισ

Μ1

Ζγκριςθ από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ

2

Ραράδοςθ και εγκατάςταςθ
εξοπλιςμοφ

Μ5

Ροςοτικι
και
ποιοτικι
παραλαβι από τθν επιτροπι
παραλαβισ
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3

Ολοκλιρωςθ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν

Μ5

Ζγκριςθ από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ

4

Εκπαίδευςθ προςωπικοφ

Μ6

Ζγκριςθ από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ

5

Ολοκλιρωςθ επιδείξεων, ελζγχου και
δοκιμϊν ςυςτιματοσ

Μ6

Ζγκριςθ από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ

6

Τοποκζτθςθ πινακίδων

Μ6

Ζγκριςθ από τθν επιτροπι
παρακολοφκθςθσ

Υπάρχει δυνατότητα της παράτασης της σύμβασης χρονικά έως το πολύ τρεις (3) μήνες και χωρίς
περιορισμό (κατά τα ανωτέρω) για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση

Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Τπθρεςιών
Τπθρεςίεσ Εκπαίδευςθσ
Ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει επικαιροποιθμζνο τεφχοσ εκπαίδευςθσ ςτο οποίο κα περιγράφεται θ
μεκοδολογία εκπαίδευςθσ τριϊν ομάδων ςτελεχϊν (διαχειριςτϊν, ςτελεχϊν Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ
Στιριξθσ, ςτελεχϊν άλλων φορζων), με ςκοπό τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του Συςτιματοσ με το πζρασ
των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.
Θ ομάδα διαχειριςτϊν κα αποτελείται από τουλάχιςτον δφο (2) ςτελζχθ του Ρολυκοινωνικοφ, τα οποία κα
καταρτιςτοφν (κατάρτιςθ διάρκειασ 30 ωρϊν) ςτα παρακάτω γνωςτικά αντικείμενα
 Γνϊςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ του Συςτιματοσ
 Καταχϊριςθ δεδομζνων
 Αναηθτιςεισ και μορφοποίθςθ αναφορϊν
 Κακοριςμόσ και εφαρμογι πολιτικϊν λειτουργίασ
 Υποςτιριξθ του ςυνόλου των υπθρεςιϊν που υλοποιεί το ςφςτθμα
 Υποςτιριξθ και Διαχείριςθ χρθςτϊν
 Μεκοδολογία ανίχνευςθσ και αντιμετϊπιςθσ βλαβϊν
Θ ομάδα ςτελεχϊν Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Στιριξθσ, κα αποτελείται από τουλάχιςτον τζςςερα (4) ςτελζχθ
του Ρολυκοινωνικοφ, τα οποία κα καταρτιςτοφν (κατάρτιςθ διάρκειασ 20 ωρϊν) ςτα παρακάτω γνωςτικά
αντικείμενα
 Καταχϊριςθ δεδομζνων
 Αναηθτιςεισ και μορφοποίθςθ αναφορϊν
 Χριςθ Αυτόνομων Στακμϊν Ιατρικϊν Μετριςεων
Θ ομάδα ςτελεχϊν άλλων φορζων κα αποτελείται από τουλάχιςτον τρία (3) ςτελζχθ, τα οποία κα
καταρτιςτοφν (κατάρτιςθ διάρκειασ 8 ωρϊν) ςτα παρακάτω γνωςτικά αντικείμενα
 Καταχϊριςθ δεδομζνων
 Αναηθτιςεισ και μορφοποίθςθ αναφορϊν
 Χριςθ Αυτόνομων Στακμϊν Ιατρικϊν Μετριςεων
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκπόνθςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ το οποίο κα κλθκεί να υποςτθρίξει τθν
υλοποίθςθ του προτεινόμενου προγράμματοσ ςπουδϊν. Το εκπαιδευτικό υλικό κα πρζπει να είναι
διακζςιμο ςε ψθφιακι μορφι.
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Τπθρεςίεσ Ευαιςκθτοποίθςθσ
Στόχοσ είναι θ επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ διάδοςθσ του ζργου, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ
επιτυχισ λειτουργία του ςτο μζλλον, εφόςον ςε μεγάλο βακμό αυτι εξαρτάται από τουσ ίδιουσ τουσ
χριςτεσ και ςυμμετζχοντεσ του ζργου.
Οι ενζργειεσ γνωςτοποίθςθσ και προϊκθςθσ του ζργου περιλαμβάνουν δράςεισ ςχεδιαςμοφ μεκόδων
επικοινωνίασ με το κοινό και παρουςίαςθσ.
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υλοποιιςει ζνα πρόγραμμα επικοινωνίασ το οποίο κα απευκφνεται ςε
κατοίκουσ, φορείσ αλλά και επαγγελματίεσ του χϊρου τθσ υγείασ.
Οι δράςεισ κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τον ςχεδιαςμό και τθν αναπαραγωγι ζντυπου ενθμερωτικοφ
υλικοφ και πινακίδων και ςυγκεκριμζνα:
1.

Ζντυπο ενθμερωτικό υλικό που κα αποτελείται από ενθμερωτικά φυλλάδια τα οποία κα αφοροφν το
ζργο και κα παρουςιάηει τουλάχιςτον το φυςικό αντικείμενο του, τα αποτελζςματα και τισ
δυνατότθτζσ του. Ρεριλαμβάνεται:
 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ ςφμφωνοσ με τον οδθγό δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ και με τθν
οπτικι ταυτότθτα του ζργου
 Γλϊςςεσ: Τα κείμενα του φυλλαδίου κα είναι ςτα ελλθνικά
 Μορφι: 2-πτυχο με ανάπτυγμα τουλάχιςτον 40x29cm
 Εκτφπωςθ και ςτισ δφο όψεισ του φυλλαδίου
 Ροιότθτα χάρτου: τουλάχιςτον 150gsm
 εκτφπωςθ: τετραχρωμία
 εργαςίεσ: ςυγγραφι και λογοτεχνικι επιμζλεια κειμζνων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, εφρεςθ ι
παραγωγι, ψθφιοποίθςθ και επεξεργαςία πικανοφ φωτογραφικοφ υλικοφ



2.

Ρεριεχόμενο: Μετά από πρόταςθ του αναδόχου και ζγκριςθ από το Ρολυκοινωνικό του Διμου
Αλεξανδροφπολθσ
Σχεδιαςμόσ: Από τον Ανάδοχο και ζγκριςθ από το Ρολυκοινωνικό του Διμου
Αλεξανδροφπολθσ

Ζξι (6) πινακίδεσ οι οποίεσ κα τοποκετθκοφν ζξω από τα ςθμεία εγκατάςταςθσ των αυτόνομων
ςτακμϊν μζτρθςθσ για να ενθμερϊνουν τουσ πολίτεσ για τθν λειτουργία τουσ. Τα χαρακτθριςτικά
τουσ κα είναι:
 Διαςτάςεισ: 120Χ30 cm
 Υλικό καταςκευισ: Plexiglas
 Χρϊμα: Μπλε ςκοφρο με λευκά αυτοκόλλθτα γράμματα και ζγχρωμα λογότυπα του ζργου
 Οι πινακίδεσ παραδίδονται τοποκετθμζνεσ με βίδεσ ςε κατακόρυφεσ υφιςτάμενεσ επιφάνειεσ
ςτα μζρθ όπου κα εγκαταςτακοφν οι αυτόνομοι ςτακμοί μζτρθςθσ και ςε ςθμεία που κα
υποδείξουν οι υπθρεςίεσ του Ρολυκοινωνικοφ του Διμου Αλεξανδροφπολθ


Ρεριεχόμενο πινακίδασ: μετά από ςυμφωνία με το Ρολυκοινωνικό του Διμου Αλεξανδροφπολθσ

Τπθρεςίεσ Πιλοτικισ και Δοκιμαςτικισ Παραγωγικισ Λειτουργίασ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποςτθρίξει τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ, του λογιςμικοφ και των
εφαρμογϊν του Ζργου κάτω από πραγματικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ.
Επιπλζον ςτο διάςτθμα αυτό κα διεξαχκοφν οι τελικζσ δοκιμζσ των παραδοτζων και κα πραγματοποιθκεί
θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν.
Ειδικότερα οι ενζργειεσ του Αναδόχου κατά τθν περίοδο πιλοτικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ
περιλαμβάνουν:
•

Τθν υποςτιριξθ του Ρολυκοινωνικοφ ςτθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ και των εφαρμογϊν
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• Τθν εκπαίδευςθ χρθςτϊν – διαχειριςτϊν
• Τθν επίλυςθ προβλθμάτων – υποςτιριξθ χρθςτϊν
• Τθ ςυλλογι παρατθριςεων από τουσ χριςτεσ
• Τθ διόρκωςθ / Διαχείριςθ λακϊν
• Τθν τεκμθρίωςθ των εφαρμογϊν
• Τον ζλεγχο των εφαρμογϊν βάςει των Σεναρίων Ελζγχου Συςτιματοσ (acceptance tests)
• Τον τελικό ζλεγχο του ςυςτιματοσ και τελικζσ ρυκμίςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ (fine tuning)
Θ διάρκεια τθσ πιλοτικισ λειτουργίασ ορίηεται ςε τουλάχιςτον ζνα (1) μινα και κα πραγματοποιθκεί πριν
τθν οριςτικι παράδοςθ του Ζργου. Με το πζρασ των παραπάνω, ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει πλιρθ
αναφορά των δοκιμϊν και των διορκωτικϊν ενεργειϊν όπωσ και επικαιροποιθμζνο τεκμθριωτικό υλικό
του Συςτιματοσ.
Στθν παροφςα προμικεια δεν περιλαμβάνεται ψθφιοποίθςθ δεδομζνων.

Τπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»
Οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν επί ποινι απόρριψθσ τον χρόνο και τουσ όρουσ εγγφθςθσ όλων των
προςφερόμενων εφαρμογϊν κακϊσ και του εξοπλιςμοφ και του λογιςμικοφ. Ωσ ελάχιςτοσ χρόνοσ
εγγφθςθσ ορίηεται για τον εξοπλιςμό, λογιςμικό ςυςτιματοσ και τισ εφαρμογζσ ζνα (1) ζτοσ από τθν
οριςτικι παραλαβι του Ζργου.
Θ παροχι εγγφθςθσ δεν κα κοςτολογθκεί χωριςτά από τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό. Το κόςτοσ αυτισ
κα περιζχεται ςτο κόςτοσ κάκε επιμζρουσ εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ.
Θ υποςτιριξθ πρζπει να περιλαμβάνει και τθν παροχι χωρίσ κόςτοσ νεότερων εκδόςεων λογιςμικοφ
ςυςτιματοσ (operating system firmware) που ανακοινϊνεται από τον καταςκευαςτι.
Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν φπαρξθ ανταλλακτικϊν για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό για διάςτθμα 5
ετϊν πζραν τθσ περιόδου εγγφθςθσ.
Επιδιόρκωςθ / Αντικατάςταςθ οποιουδιποτε υλικοφ παρουςιάςει προβλιματα καταςκευαςτικισ
λειτουργίασ για όλο το διάςτθμα εγγφθςθσ.
Αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε δυςλειτουργίασ που οφείλεται ςε ςφάλματα Λογιςμικοφ για το διάςτθμα
εγγφθςθσ.
Θ ανταπόκριςθ του αναδόχου με οδθγίεσ αποκατάςταςθσ (μζςω τθλεφϊνου, fax, κακϊσ και Θλεκτρονικοφ
Ταχυδρομείου (Email)) ςε περίπτωςθ βλάβθσ κα είναι:
•

Εντόσ τριϊν (3) ωρϊν από τθ ςτιγμι τθσ αναγγελίασ τθσ βλάβθσ εφόςον θ ειδοποίθςθ ζγινε από
Δευτζρα μζχρι Ραραςκευι και ςτο διάςτθμα από 08:00 μζχρι 12:00
• το πρωί (08:00 θ ϊρα), τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ εφόςον θ ειδοποίθςθ ζγινε εκτόσ των πιο
πάνω θμερϊν και ωρϊν
Για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ:
• Ο μζγιςτοσ χρόνοσ απόκριςθσ για τθν ζναρξθ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ είναι 48 ϊρεσ.
Σε κάκε περίπτωςθ μετά τθν πάροδο 96 ωρϊν από τθν αναγγελία τθσ βλάβθσ και εφόςον δεν ζχει
αποκαταςτακεί θ λειτουργία τθσ μονάδασ, ο προμθκευτισ κα πρζπει να τθν αντικαταςτιςει με όμοια (ι
ιςοδφναμθ τεχνικά) μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταςτιςει το αντίςτοιχο λογιςμικό εφόςον
αυτό είναι απαραίτθτο.
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ζξοδα μετακινιςεων ι αποςτολισ εξοπλιςμοφ, κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ
περιόδου εγγφθςθσ.
Ραροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ για επίλυςθ τυχόν
προβλθμάτων μζςω τθλεφϊνου, fax, κακϊσ και Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου (Email).
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Φιλοξενία (hosting)
Θ φιλοξενία (hosting) τθσ διαδικτυακισ πφλθσ και τθσ βάςθσ δεδομζνων αποτελεί μζροσ τθσ ανάπτυξθσ
του ςυςτιματοσ και βαρφνει τον Ανάδοχο. Θ φιλοξενία κα πρζπει να παραςχεκεί από τον Ανάδοχο είτε
μζςω δικοφ του εξοπλιςμοφ (server κ.λπ.) είτε κατόπιν ςυμφωνίασ του με ελλθνικι εταιρεία που κα
παράςχει τθ φιλοξενία μζςω δικϊν τθσ εγκαταςτάςεων. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςαφισ
ωσ προσ το είδοσ τθσ φιλοξενίασ που κα εξαςφαλίςει για τθν ιςτοςελίδα, δθλαδι αν κα είναι τφπου
standalone ςε διακομιςτι (server) ι shared ςε διακομιςτι (server) με άλλεσ εφαρμογζσ. Θ φιλοξενία κα
πρζπει να παρζχεται για δφο (2) χρόνια από τθν παράδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει τισ παρακάτω προδιαγραφζσ ςχετικά με τθ φιλοξενία (hosting) τθσ
ιςτοςελίδασ:
•

Ο αποκθκευτικόσ χϊροσ του διακομιςτι που κα φιλοξενιςει τθν διαδικτυακι πφλθ και τθν βάςθ
δεδομζνων κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 3 GB, με δυνατότθτα μελλοντικισ του επζκταςθσ
• Το διακζςιμο εφροσ ηϊνθσ για τθν ιςτοςελίδα να είναι τουλάχιςτον 3GB/μινα.
• Το backup τθσ εφαρμογισ να γίνεται ςε μαγνθτικό μζςο (DLT), επί κακθμερινισ βάςεωσ και με τρόπο
αυτοματοποιθμζνο.
• Συμπλθρωματικά, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει τθ διάκεςθ των παρακάτω:
 100, τουλάχιςτον, pop accounts.
 Άπειρων aliases/forwarding για λογαριαςμοφσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ.
 Λειτουργία αυτόματθσ απάντθςθσ (autoresponding).
 Δυνατότθτα παροχισ web email accounts.
 Web based administration.
 Δυνατότθτα για λίςτεσ διανομισ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (Mailing List).
 Τείχοσ προςταςίασ (firewall) και intrusion detection.
Επιπλζον, ςτισ προςφορζσ που κα υποβάλλουν οι υποψιφιοι Ανάδοχοι, κα πρζπει να αναφζρονται ςαφϊσ
τα παρακάτω:
•
•
•

Οι τφποι scripting που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εφαρμογι τθσ ιςτοςελίδασ (π.χ. PHP ι/και PERL),
κακϊσ και οι εκδόςεισ αυτϊν.
Τα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ του χϊρου που κα φιλοξενιςει τθν ιςτοςελίδα.
Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του διακομιςτι (server) ςτον οποίο κα φιλοξενείται θ ιςτοςελίδα, δθλαδι
θ επεξεργαςτικι ιςχφσ του, θ μονάδα ςκλθροφ δίςκου, το λειτουργικό ςφςτθμα και το λογιςμικό του

Τπθρεςίεσ υντιρθςθσ
Οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τουσ όρουσ για ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ
και των εφαρμογϊν και για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ακόμθ ετϊν μετά το τζλοσ τθσ εγγφθςθσ, ςτθ δε
οικονομικι τουσ προςφορά, τουσ ςχετικοφσ οικονομικοφσ όρουσ.
Οι υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ πρζπει να καλφπτουν κατ ελάχιςτο τισ προδιαγραφζσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου «Υπθρεςίεσ Εγγφθςθσ «Καλισ Λειτουργίασ»». Το κόςτοσ ςυντιρθςθσ δεν είναι επιλζξιμο
ςτον προχπολογιςμό του ζργου.
ΗΜΕΙΩΗ: θμειϊνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι κα ανακζςει με ξεχωριςτι ςφμβαςθ τισ υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ,
αςκϊντασ ςχετικό δικαίωμα προαίρεςθσ που προβλζπεται ςτθν παροφςα, το οποίο προςδιορίηεται ωσ προσ το
φυςικό και οικονομικό του αντικείμενο ςτθν παροφςα προκιρυξθ.

Σιρθςθ προδιαγραφών ποιότθτασ υπθρεςιών
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι υποχρεοφνται να κατακζςουν ενδεικτικό Σχζδιο Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Ζργου.
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Ο τελικόσ ανάδοχοσ του ζργου κα παραδϊςει επικαιροποιθμζνο ΣΔΡΕ ωσ αναπόςπαςτο τμιμα τθσ
Μελζτθσ Εφαρμογισ.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΖΡΓΟΤ
Μζκοδοι και Σεχνικζσ Τλοποίθςθσ και Τποςτιριξθσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρουςιάςει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά μια ολοκλθρωμζνθ
μεκοδολογικι προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ του ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τόςο όςον αφορά το αντικείμενο του ζργου όςο και το απαιτοφμενο
χρονοδιάγραμμα παροχισ υπθρεςιϊν και παράδοςθσ προϊόντων.
Θ μεκοδολογία που κα προτείνει ο Ανάδοχοσ πρζπει να βαςίηεται ςε διεκνϊσ αποδεκτζσ πρακτικζσ,
μεκόδουσ και πρότυπα, τα οποία μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ και
παρακολοφκθςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του τθ ςτρατθγικι που
προτίκεται να χρθςιμοποιιςει ςτο ζργο, τθν προςζγγιςθ που κα ακολουκιςει ςε όλα τα ςτάδια του ζργου
(π.χ. τεχνικζσ, εργαλεία, ςυνεργαςίεσ, κλπ.), τισ διαδικαςίεσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, τον τρόπο
ςυνεργαςίασ με το προςωπικό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τισ ενδεχόμενεσ επαφζσ και ςυνεργαςίεσ που
πρόκειται να κάνει με άλλουσ εξωτερικοφσ φορείσ, τον τρόπο πρόςβαςθσ ςε ςχετικζσ με το ζργο
ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ πθγζσ πλθροφοριϊν και ζργων, κλπ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν πειςτικότθτα τθσ μεκοδολογίασ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ και τθν
ικανότθτα του Αναδόχου να εκτελζςει επιτυχϊσ το ζργο ςτον προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Θ περιγραφι
τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ κα ακολουκιςει το παρακάτω πλαίςιο:
•

•

•
•

•

Αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο προςφζρων ςκοπεφει να προςεγγίςει το ζργο.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου, όπωσ αναλυτικά
προδιαγράφονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, και ο προςφζρων υποχρεωτικά να τοποκετθκεί ςτο
ςφνολο αυτϊν.
Ρροτεινόμενθ μεκοδολογία και ςχετικζσ διαδικαςίεσ αυτισ για τθν υλοποίθςθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ
κα πρζπει να τεκμθριϊςει επαρκϊσ τθν προτεινόμενθ μεκοδολογία ςε ότι αφορά τισ διαδικαςίεσ
εκπόνθςθσ μελετϊν, ανάλυςθσ απαιτιςεων, ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ εφαρμογϊν, παροχισ
υπθρεςιϊν, κλπ, και τα εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν
αυτϊν.
Κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ κάκε φάςθσ του ζργου ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αυτζσ
αναφζρονται ςτισ προδιαγραφζσ του ζργου.
Ρροςδιοριςμόσ και αναλυτικι περιγραφι των παραδοτζων του ζργου όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ και τθν προτεινόμενθ μεκοδολογικι προςζγγιςθ του
υποψιφιου Αναδόχου.
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου (διάγραμμα GANTT) όπου κα απεικονίηονται οι
φάςεισ υλοποίθςθσ, οι δραςτθριότθτεσ, οι αλλθλεξαρτιςεισ τα κυριότερα ορόςθμα και τα παραδοτζα
του ζργου.

χιμα Διοίκθςθσ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του Ζργου
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το
ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το προςωπικό που κα διακζςει (ομάδα
ζργου), με αναλυτικι αναφορά των ειδικοτιτων.
Τυχόν αλλαγι του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και
Ραραλαβισ του ζργου.
Στθν καταγραφι τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ του
ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, οι οποίοι κα αναλάβουν τθν απευκείασ
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επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που
άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμισ του ζργου. Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ του
ζργου πρζπει να είναι Μθχανικόσ ΑΕΙ με εμπειρία ςτθν διοίκθςθ/διαχείριςθ πράξεων
ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. αποδεικνυόμενθ από δφο τουλάχιςτον ςυμβάςεισ που ζχουν
εκτελεςτεί κατά το παρελκόν για από δφο τουλάχιςτον πλιρωσ ολοκλθρωμζνα ζργα ωσ Υπεφκυνοσ
Υλοποίθςθσ ι Υπεφκυνοσ ζργου ι διοίκθςθσ (Project management) ι ςυντονιςτισ (Project coordinator)
πράξεων ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε.. Ο αναπλθρωτισ Υπεφκυνου Διαχείριςθσ του ζργου πρζπει
να είναι επίςθσ Μθχανικόσ ΑΕΙ. Θ ομάδα ζργου κα πρζπει επίςθσ να διακζτει ζνα Θλεκτρολόγο Μθχανικό
ι Μθχανικό Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν ι Μθχανολόγο Μθχανικό ι Μθχανικό Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ,
ωσ υπεφκυνο εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του ςυςτιματοσ.
Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία ςτο βιογραφικό του ςθμείωμα.
Για όςα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Ρροςφζροντοσ δεν αποτελοφν μόνιμα ςτελζχθ του (δθλ. δεν είναι
υπάλλθλοι με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι μόνιμοι ςυνεργάτεσ του) αλλά πρόκειται να απαςχολθκοφν
με Σφμβαςθ Ζργου ειδικά για το ζργο αυτό, πρζπει να υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ότι δζχεται να
ςυμμετάςχει ςτο ζργο και ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ.
Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ του ζργου δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ αποχϊρθςισ του από τθν εταιρεία ι λφςθσ
τθσ ςυνεργαςίασ του οφείλει να ενθμερϊςει τον Ανάδοχο και τθν Ανακζτουςα Αρχι τουλάχιςτον 30
θμζρεσ πριν.
Στο διάςτθμα αυτό παρζχει κανονικά τισ υπθρεςίεσ του, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον
αντικαταςτιςει με άλλο ςτζλεχοσ αντιςτοίχων ικανοτιτων και γνϊςεων, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμορφϊςεωσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
λφςει αηθμίωσ για αυτιν τθν ςφμβαςθ, επιφυλαςςομζνων των αξιϊςεων αποηθμιϊςεϊσ τθσ ζναντι του
Αναδόχου.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να επιτελζςουν
επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο υποςτθρικτικό τουσ ρόλο, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ
διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ζργου, ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν αντικατάςταςι τουσ,
ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα (ζωσ 30 θμζρεσ), από νζα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι
τθσ.

χζδιο και φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του λεπτομερζσ
χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ με τισ κφριεσ φάςεισ υλοποίθςθσ, περιγραφζσ εργαςιϊν και παραδοτζων,
αναλυτικζσ χρονικζσ περιόδουσ υλοποίθςθσ, ανκρϊπινουσ πόρουσ (ρόλοι / ομάδεσ ζργου) και
αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και τα κφρια ορόςθμα του Ζργου.
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Συςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει Μθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου
ςχετικά με τισ δράςεισ του και τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ του Ζργου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται:
 θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου
 θ ορκι, και ςυμβατι με τισ προδιαγραφζσ, εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου.
Οι τακτικζσ ςυναντιςεισ του Αναδόχου με τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου για τθν πρόοδο του
Ζργου κα διεξάγονται ςε μθνιαία βάςθ.
Ο Υπεφκυνοσ Διαχείριςθσ Ζργου του Αναδόχου κα παρουςιάηει ςε κάκε ςυνάντθςθ τθν Αναφορά
Ρροόδου του Ζργου, ςτθν οποία κα ςυμπεριλαμβάνεται τυχόν ενθμερωμζνθ ζκδοςθ του
χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου.
Εκτόσ από τισ τακτικζσ ςυναντιςεισ, ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ Ζργου μπορεί να
ςυγκαλζςει ζκτακτεσ ςυναντιςεισ εάν κρικεί απαραίτθτο.
Ο Ανάδοχοσ κα τθρεί τα πρακτικά των ςυναντιςεων που διεξάγονται για τθν πρόοδο του Ζργου και κα τα
αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου.
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Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παραδϊςει ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ ζνα ολοκλθρωμζνο
Σχζδιο Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ Ζργου (ΣΔΡΕ).

χζδιο και φςτθμα Διαχείριςθσ Κινδφνων
Θ εφαρμογι του Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα πρζπει να
επιτευχκεί μζςω ενόσ αρικμοφ ςυμπλθρωματικϊν ενεργειϊν οι οποίεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυμπίπτουν
χρονικά. Οι ενζργειεσ αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν από τον Ανάδοχο και κα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο:
•

Το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τον ακριβι κακοριςμό του τι
απαιτείται, από ποιον και των προτφπων με τα οποία εκτελοφνται οι εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ του
Ζργου,
• Τθν ανάπτυξθ μίασ ομαδικισ προςζγγιςθσ για τθν ανακεϊρθςθ και βελτίωςθ των εργαςιϊν
υλοποίθςθσ του Ζργου,
• Τον περιοδικό ζλεγχο ποιότθτασ για τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν
διαδικαςιϊν ωσ προσ τθν επίτευξθ των ςτόχων απόδοςθσ.
Οι παραπάνω ενζργειεσ κα εφαρμοςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ
οφείλει να περιγράψει ζνα Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά (Σχζδιο
Διαχείριςθσ και Ροιότθτασ Ζργου (ΣΔΡΕ)) και να το οριςτικοποιιςει κατά τθ διάρκεια τθσ Μελζτθσ
Εφαρμογισ. Το Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ κα προβλζπει δζςμευςθ του αναδόχου για τα όρια
ανοχϊν ςτθν ποιότθτα, ςτθν πλθρότθτα και ςτθν χρονικι απόκριςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν

ενάρια χριςθσ και Ελζγχου - Διαδικαςία παραλαβισ λειτουργικότθτασ ςυςτθμάτων και
Ζργου
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου γνωμοδοτεί για τθν παραλαβι των επιμζρουσ τμθμάτων του ζργου
μετά τθ ςυμβατικι ολοκλιρωςθ κάκε διακριτοφ ςταδίου. Θ παραλαβι πραγματοποιείται μζςω του
ελζγχου του ςυνόλου των προβλεπόμενων παραδοτζων, για τα οποία αξιολογείται θ ποςοτικι και
ποιοτικι πλθρότθτα/ αρτιότθτα.
Για τθν ςθματοδότθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ κάκε ςταδίου και τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παραλαβισ, ο
Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου αίτθμα παραλαβισ, με το οποίο διαβιβάηει
αναφορά πεπραγμζνων και εργαςιϊν, ζντυπα ι θλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτζων που
αφοροφν μελζτεσ, ψθφιακά δεδομζνα, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ.
Για τθν παραλαβι του κάκε ςταδίου του ζργου θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ Ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ εκάςτοτε ιδιαιτερότθτεσ – πραγματοποιεί αξιολόγθςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ πλθρότθτασ /
αρτιότθτασ των παραδοτζων, μζςω:
•

Αναςκόπθςθσ και αξιολόγθςθσ μελετϊν, αναφορϊν και λοιπϊν εντφπων παραδοτζων και υλικοφ
τεκμθρίωςθσ.
• Διενζργειασ ελζγχων αποδοχισ για τα επιμζρουσ προϊόντα και λειτουργικά υποςφνολα του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ.
Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ προδιαγραφζσ, οι παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ
διαβιβάηονται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο το αργότερο εντόσ 20θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ παραλαβισ. Εκτιμϊντασ το εφροσ των απαιτοφμενων αλλαγϊν, θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ
Ζργου κακορίηει το χρονικό διάςτθμα λιψθσ των απαραίτθτων διορκωτικϊν μζτρων και επανυποβολισ
του αιτιματοσ παραλαβισ. Θ διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να πραγματοποιθκεί ζωσ 2 φορζσ.
Θ διαδικαςία παραλαβισ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ αντίςτοιχου πρωτοκόλλου από τθν ΕΡΡΕ. Εάν
παρζλκει το παραπάνω χρονικό διάςτθμα, χωρίσ θ ΕΡΡΕ να κοινοποιιςει τισ παρατθριςεισ τθσ ςτον
Ανάδοχο ι να ςυντάξει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, τα παραδοτζα κεωρείται ότι ζχουν παραλθφκεί
προςωρινά.
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Το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο εξελίςςεται θ παραλαβι κάκε ςταδίου δεν επθρεάηει τον
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου και τισ χρονικζσ δεςμεφςεισ ολοκλιρωςθσ επόμενων
ςταδίων. Θ διαδικαςία παραλαβισ κάκε ςταδίου δε δφναται να πραγματοποιθκεί, εάν δεν ζχουν
ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ οι παραλαβζσ προθγοφμενων ςταδίων.

Οριςτικι Παραλαβι
Θ Οριςτικι Ραραλαβι του ςυνόλου του ζργου πραγματοποιείται μζςα ςε ζνα μινα μετά τθν επιτυχι
ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου πιλοτικισ λειτουργίασ με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ.
Τα πρακτικά οριςτικισ παραλαβισ, ποιοτικισ και ποςοτικισ, κα αναφζρουν ρθτά αφενόσ τισ
εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, το εμπρόκεςμο τθσ παράδοςθσ και γενικά τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΩΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ
Εφαρμογι Ατομικοφ Ψθφιακοφ Ιατρικοφ Φακζλου και Βάςθ δεδομζνων
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Ρλιρθσ Κάλυψθ των
Απαιτιςεων του Ζργου

ΝΑΙ

Λειτουργικϊν

Μθχανιςμόσ πιςτοποίθςθσ Γιατρϊν

ΝΑΙ

Μθχανιςμόσ ελζγχου εξουςιοδοτθμζνθσ
πρόςβαςθσ

ΝΑΙ

Μθχανιςμόσ ελζγχου πρόςβαςθσ ρομπότ

ΝΑΙ

Δθμιουργία Ατομικοφ Ιατρικοφ Φακζλου

ΝΑΙ

Καταγραφι ιςτορικοφ αςκενοφσ. Ν'
αναφερκοφν τα επιμζρουσ ςτοιχεία που
προβλζπει θ εφαρμογι για τθν
καταγραφι του ιςτορικοφ του χριςτθ.

ΝΑΙ

Ειςαγωγι ςχολίων από τουσ γιατροφσ

ΝΑΙ

Λιψθ
και
αποκικευςθ
Ιατρικϊν
δεδομζνων από τα Σθμεία Μζτρθςθσ
Ιατρικϊν Ραραμζτρων

ΝΑΙ

Δυνατότθτα ταυτόχρονθσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων από πολλοφσ χριςτεσ

ΝΑΙ

Ρροβολι ςτατιςτικϊν με τθν μορφι
γραφικϊν παραςτάςεων

ΝΑΙ

Δυνατότθτα Ρολυκαναλικισ Ρρόςβαςθσ
ςτον Ψθφιακό Φάκελο

ΝΑΙ

Εφχρθςτο Γραφικό
Ελλθνικι Γλϊςςα

ςτθν

ΝΑΙ

Δυνατότθτα ςτον διαχειριςτι να εξάγει
ςυγκεντρωτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία με
βάςθ ςυνδυαςτικά κριτιρια.

ΝΑΙ

Συμμόρφωςθ με όλουσ τουσ κανόνεσ του
GDPR

ΝΑΙ

Ρεριβάλλον

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Εφαρμογι εκτζλεςθσ μετριςεων και εφαρμογι διαχείριςθσ δεδομζνων Αυτόνομου Στακμοφ
Μζτρθςθσ Ιατρικϊν παραμζτρων
Ρροδιαγραφι
Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

Απαίτθςθ
ΝΑΙ
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Ρλιρθσ Κάλυψθ των
Απαιτιςεων του Ζργου

Λειτουργικϊν

ΝΑΙ

Μθχανιςμόσ ελζγχου εξουςιοδοτθμζνθσ
πρόςβαςθσ

ΝΑΙ

Λιψθ
Ιατρικϊν
δεδομζνων
από
Αυτόνομουσ Στακμοφσ Μετριςεων και
αποςτολι τουσ ςτθν Βάςθ Δεδομζνων με
ςιμανςθ θμερομθνίασ/ϊρασ

ΝΑΙ

Δυνατότθτα εκτφπωςθσ των Ιατρικϊν
Μετριςεων με ταυτόχρονθ αυτόματθ
αποκικευςθ τουσ ςτον Ιατρικό Φάκελο

ΝΑΙ

Δυνατότθτα εκτφπωςθσ των Ιατρικϊν
Μετριςεων χωρίσ να απαιτείται θ
δθμιουργία Ιατρικοφ Φακζλου

ΝΑΙ

Σχεδιαςμζνθ για χριςθ μζςω Touch
Screens

ΝΑΙ

Εφχρθςτο Γραφικό
Ελλθνικι Γλϊςςα

ςτθν

ΝΑΙ

Δυνατότθτα
δθμιουργίασ
ατομικοφ
ψθφιακοφ φακζλου και καταχϊρθςθσ των
ςτοιχείων προφίλ

ΝΑΙ

Δυνατότθτα τροποποίθςθσ των ςτοιχείων
προφίλ

ΝΑΙ

Δυνατότθτα διεξαγωγισ μετριςεων χωρίσ
καταχϊρθςθ ςτο ςφςτθμα και δθμιουργία
ατομικοφ ψθφιακοφ φακζλου

ΝΑΙ

Δυνατότθτα απάντθςθσ ςε 5 διαγνωςτικά
ερωτθματολόγια και ςχετικζσ υποδείξεισ
ακόμθ και για μθ καταχωρθμζνουσ ςτο
ςφςτθμα χριςτεσ

ΝΑΙ

Ρροβολι ατομικϊν ςτατιςτικϊν χριςτθ με
τθν μορφι γραφικϊν παραςτάςεων και
πινάκων

ΝΑΙ

Συμμόρφωςθ με όλουσ τουσ κανόνεσ του
GDPR

ΝΑΙ

Ρεριβάλλον

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ
Ρροδιαγραφι
Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ

Απαίτθςθ
ΝΑΙ
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διακιρυξθσ
H
πφλθ
βαςίηεται
ςε
ανοιχτι
αρχιτεκτονικι και παραδίδεται με ανοιχτό
κϊδικα

ΝΑΙ

Θ υλοποίθςθ τθσ πφλθσ γίνεται ςε
πρωτότυπο πθγαίο κϊδικα

ΝΑΙ

Θ υλοποίθςθ τθσ πφλθσ χρθςιμοποιεί
τεχνολογία Ajax

ΝΑΙ

Υπάρχει ςυμμόρφωςθ με τα πρότυπα
W3C, XHTML 1.0, CSS 2.1 και τα πρότυπα
διαλειτουργικότθτασ UDDI και XML

ΝΑΙ

Θ πφλθ υποςτθρίηεται από ολοκλθρωμζνο
ςφςτθμα διαχείριςθσ περιεχομζνου

ΝΑΙ

Θ πφλθ μπορεί να παραμετροποιθκεί

ΝΑΙ

ςε επίπεδο εμφάνιςθσ και παρουςίαςθσ
των περιεχομζνων
Μπορεί
να
προςτεκεί
απεριόριςτο
περιεχόμενο
διαμορφωκοφν
νζεσ
περιεχομζνου

δυναμικά
και
να
ενότθτεσ

ΝΑΙ

Υποςτθρίηεται θ παρουςίαςθ όλων των
τφπων δεδομζνων ςυμπεριλαμβανομζνου
και πολυμεςικοφ υλικοφ.

ΝΑΙ

Υπάρχει ςφςτθμα ελζγχου τθσ πρόςβαςθσ
των χρθςτϊν

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ Νζων / Ανακοινϊςεων

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ Αναηιτθςθσ

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ διαφθμιςτικϊν banner

ΝΑΙ

Υποςτιριξθ λιψθσ και αποςτολισ RSS
Feeds

ΝΑΙ

Υπάρχει ειδικι περιοχι για FTP

ΝΑΙ

Εφαρμογι παρουςίαςθσ (και download)
Ρολυμεςικοφ περιεχομζνου

ΝΑΙ

Εφαρμογι Ενθμερωτικοφ / Εκπαιδευτικοφ
περιεχομζνου

ΝΑΙ

Επεξεργαςία και ειςαγωγι περιεχομζνου

ΝΑΙ

Σχεδιαςμόσ τθσ διεπαφισ (Interface) τθσ
πφλθσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ βζλτιςτθσ
χρθςτικότθτασ

ΝΑΙ

Ρροςαρμογι τθσ διεπαφισ (Interface) ςτισ
ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του ζργου

ΝΑΙ

Σχεδιαςμόσ του Διαδικτυακοφ Τόπου με
βάςθ τισ βαςικζσ προδιαγραφζσ των
διεκνϊν προτφπων για υποςτιριξθ

ΝΑΙ
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πρόςβαςθσ Ατόμων με Αναπθρία (Web
Accessibility Initiative). Ο διαδικτυακόσ
κόμβοσ κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να
ςυμμορφϊνεται με το πρότυπο Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG)
ςε επίπεδο προςβαςιμότθτασ ΑΑ.
Εφχρθςτο Γραφικό
Ελλθνικι Γλϊςςα

Ρεριβάλλον

ςτθν

ΝΑΙ

Συμμόρφωςθ με όλουσ τουσ κανόνεσ του
GDPR

ΝΑΙ

Φιλοξενία (Hosting)
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Αποκθκευτικόσ χϊροσ του διακομιςτι (με
δυνατότθτα μελλοντικισ του επζκταςθσ.)
≥3 GB

ΝΑΙ

Διακζςιμο εφροσ ηϊνθσ για τθν ιςτοςελίδα
≥3GB/μινα

ΝΑΙ

Το backup τθσ εφαρμογισ να γίνεται ςε
μαγνθτικό μζςο (DLT), επί κακθμερινισ
βάςεωσ και με τρόπο αυτοματοποιθμζνο.

ΝΑΙ

Pop accounts. ≥100

ΝΑΙ

Aliases/forwarding για λογαριαςμοφσ
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ. Απειρα

ΝΑΙ

Χρόνοσ παροχισ φιλοξενίασ (hosting). 2
ζτθ τουλάχιςτον

ΝΑΙ

Δυνατότθτα
εγκατάςταςθσ
νζων
δυνατοτιτων ςτθν ιςτοςελίδα (π.χ.
οπτικοακουςτικζσ δυνατότθτεσ, ςφνδεςθ
με μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε αλθκινό
χρόνο κ.ά.)

ΝΑΙ

Σαφισ αναφορά ςτον τρόπο λιψθσ των
αντιγράφων
αςφαλείασ
και
των
διαδικαςιϊν
αποκατάςταςθσ
ςε
περίπτωςθ
δυςλειτουργίασ
τθσ
ιςτοςελίδασ ι/και απϊλειασ δεδομζνων.

ΝΑΙ

Λειτουργία
αυτόματθσ
(autoresponding)

ΝΑΙ

απάντθςθσ

Δυνατότθτα παροχισ web email accounts.

ΝΑΙ

Web based administration.

ΝΑΙ

Δυνατότθτα
θλεκτρονικισ
List).

για
λίςτεσ
διανομισ
αλλθλογραφίασ (Mailing

ΝΑΙ

Τείχοσ προςταςίασ (firewall) και intrusion

ΝΑΙ
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detection.
Αναφορά ςτουσ τφπουσ scripting που κα

ΝΑΙ

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εφαρμογι τθσ
ιςτοςελίδασ (π.χ. PHP ι/και PERL), κακϊσ
και οι εκδόςεισ αυτϊν.
Αναφορά ςτα χαρακτθριςτικά αςφαλείασ
του χϊρου που κα φιλοξενιςει τθν
ιςτοςελίδα

ΝΑΙ

Αναφορά ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
διακομιςτι (server) ςτον οποίο κα
φιλοξενείται θ ιςτοςελίδα, δθλαδι θ
επεξεργαςτικι ιςχφσ του, θ μονάδα
ςκλθροφ δίςκου, το λειτουργικό ςφςτθμα
και το λογιςμικό του

ΝΑΙ

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ
Βαςικόσ εξοπλιςμόσ
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Κατάλλθλο για ΑΜΕΑ

ΝΑΙ

Κλωβόσ Οκόνθσ καταςκευαςμζνοσ από
κράμα
ςιδιρου,
βαμμζνοσ
με
θλεκτροςτατικι βαφι

ΝΑΙ

Kατάλλθλθ βάςθ ςτιριξθσ δαπζδου

ΝΑΙ

Οκόνθ Τουλάχιςτον 32’’ LCD ι - LED
touch-display

ΝΑΙ

Υπολογιςτικι
μονάδα:
Ζνασ,
ενςωματωμζνοσ
ςτθν
πολυκρόνα,
επεξεργαςτισ 1,2 GHz, 2Gbyte RAM,
Εςωτερικι μνιμθ 8 GB ςυνολικι κατ’
ελάχιςτον.

ΝΑΙ

Οποιοδιποτε
είδοσ
λογιςμικοφ
διαςφαλίηει τθν αξιόπιςτθ λειτουργία

ΝΑΙ

Του αυτόνομου ςτακμοφ και το οποίο
περιλαμβάνεται ςτθν προςφερόμενθ
ςφνκεςθ.
Ριςτοποίθςθ CE

ΝΑΙ

Εκτυπωτισ Inkjet Α4 αςπρόμαυροσ
ςυνδεδεμζνοσ και με αυτόνομθ βάςθ
ςτιριξθσ.

ΝΑΙ
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Ρολυκρόνα με ενςωματωμζνα θλεκτρόδια
χεριϊν
και
ποδιϊν
για
ECG,
ενςωματωμζνο τον επεξεργαςτι και τθ
υπολογιςτικι ομάδα και ςυνδεδεμζνθ τθν
οκόνθ, τον εκτυπωτι, τθν μονάδα
μζτρθςθσ φψουσ-βάρουσ και τθν ςυςκευι
μζτρθςθσ αρτθριακισ πίεςθσ.

ΝΑΙ

Μονάδα θλεκτρονικισ μζτρθςθσ φψουσβάρουσ ςυνδεδεμζνθ με τθν πολυκρόνα

ΝΑΙ

Δυνατότθτα
ςφνδεςθσ
ενςφρματα και με WiFi

δίκτυο

ΝΑΙ

Πλα τα ςτοιχεία, που δίνει ο χριςτθσ, κα
πρζπει να ειςάγονται ςτο ςφςτθμα μζςω
τθσ οκόνθσ.

ΝΑΙ

με

Συςτιματα μζτρθςθ ιατρικϊν παραμζτρων αυτόνομων ςτακμϊν
Μονάδα Μζτρθςθσ Βάρουσ-φψουσ
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα ενςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι εφκολεσ
ςτθ χριςθ και κατάλλθλων διαςτάςεων

ΝΑΙ

Μζτρθςθ Βάρουσ 5-150 Kgr

ΝΑΙ

Μζτρθςθ φψουσ από 50-220cm

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Μονάδα Μζτρθςθσ Αρτθριακισ πίεςθσ - ςφυγμϊν
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι
ενςωματωμζνεσ ςτθν πολυκρόνα του
αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα ενςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι εφκολεσ
ςτθ χριςθ και κατάλλθλων διαςτάςεων

ΝΑΙ
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Μζτρθςθ Ρίεςθσ 0 – 290mmHg

ΝΑΙ

Μζτρθςθ καρδιακϊν παλμϊν 40 – 200
παλμοί/λεπτό

ΝΑΙ

Ακρίβεια μζτρθςθσ Ρίεςθσ +/-3mmHg,

ΝΑΙ

Ακρίβεια μζτρθςθσ καρδιακϊν παλμϊν +/2%

ΝΑΙ

Μονάδα Μζτρθςθσ Οξυγόνου ςτο αίμα
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι
ενςωματωμζνεσ ςτθν πολυκρόνα του
αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα ενςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι εφκολεσ

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

ςτθ χριςθ και μικρϊν διαςτάςεων
Μζτρθςθ κορεςμοφ οξυγόνου 0-100%

ΝΑΙ

Μζτρθςθ καρδιακϊν
παλμοί/λεπτό

40-200

ΝΑΙ

Ακρίβεια μζτρθςθσ κορεςμοφ οξυγόνου
+/- 2% για τθν περιοχι 70%-100%,

ΝΑΙ

Ακρίβεια μζτρθςθσ
+/-2% ι +/-2
παλμοί/λεπτό όποιο είναι μεγαλφτερο

ΝΑΙ

παλμϊν

Μονάδα Μζτρθςθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα αςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι εφκολεσ
ςτθ χριςθ και μικρϊν διαςτάςεων

ΝΑΙ

Μζτρθςθ Θερμοκραςίασ 35.0°C –43.0°C

ΝΑΙ

Ακρίβεια μζτρθςθσ ±0.1°C

ΝΑΙ
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Διάρκεια μζτρθςθσ ≤ 10 sec

ΝΑΙ

Μονάδα Σπυρομζτρθςθσ
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα αςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι εφκολεσ
ςτθ χριςθ και μικρϊν διαςτάςεων

ΝΑΙ

Μζτρθςθ όγκου 0-10L

ΝΑΙ

Μζτρθςθ ροισ 0-16 L/s

ΝΑΙ

Ακρίβεια μζτρθςθσ όγκου ±0.05 L ι ±3%

ΝΑΙ

Ακρίβεια μζτρθςθσ ροισ ±0.2 L/s ι ±5%

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Μονάδα Ανάλυςθσ Οφρων
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα αςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι εφκολεσ
ςτθ χριςθ και μικρϊν διαςτάςεων

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ Γλυκόηθσ

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ χολερυκρίνθσ

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ ειδικοφ βάρουσ

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ κετονϊν

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ αιμοςφαιρίνθσ

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ Ρρωτεϊνθσ

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ Ουροχολινογόνου

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ Νιτρωδϊν

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ λευκοκυττάρων

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ αςκορβικοφ οξζοσ

ΝΑΙ

Ρροςδιοριςμόσ pH

ΝΑΙ
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Μονάδα Μζτρθςθσ ηαχάρου ςτο αίμα
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα ενςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι εφκολεσ
ςτθ χριςθ και μικρϊν διαςτάςεων

ΝΑΙ

Μζτρθςθ ηαχάρου 20 - 600 mg/dL

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Μονάδα καρδιογραφιματοσ
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι
ενςωματωμζνεσ ςτθν πολυκρόνα του
αυτόνομου ςτακμοφ, όπωσ και τα
θλεκτρόδια χεριϊν και ποδιϊν.

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να αποςτζλλουν τα
δεδομζνα ενςφρματα ςτο θλεκτρονικό
ςφςτθμα του αυτόνομου ςτακμοφ

ΝΑΙ

Οι μονάδεσ κα πρζπει να είναι
ενςωματωμζνεσ ςτθν πολυκρόνα όπωσ
και τα θλεκτρόδια χεριϊν και ποδιϊν.

ΝΑΙ

Το θλεκτρόδιο ςτικουσ κα είναι μόνιμα
ςυνδεδεμζνο
ενςφρματα
με
τθν
πολυκρόνα

ΝΑΙ

υκμόσ
μζγιςτο

το

ΝΑΙ

Ακρίβεια Δειγματολθψίασ 24 bits το
μζγιςτο

ΝΑΙ

CMRR >115 dB

ΝΑΙ

Καρδιογράφθμα 5 θλεκτροδίων

ΝΑΙ

Οι χριςτεσ κα πρζπει να μποροφν να
κάνουν
θλεκτροκαρδιογράφθμα
5
θλεκτροδίων, κακιςμζνοι ςτθν πολυκρόνα
τοποκετϊντασ ζνα μόνο θλεκτρόδιο ςτο
ςτικοσ.

ΝΑΙ

Δειγματολθψίασ

1000Hz
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Οι μονάδεσ κα πρζπει εναλλακτικά να
δζχονται
θλεκτρόδια
για
θλεκτροκαρδιογράφθμα 5 θλεκτροδίων ςε
χριςτεσ ςε φορείο ι καροτςάκι

ΝΑΙ

ΣΥΜΡΛΗΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Laptop με τςάντα
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Θ προςφερόμενθ ποςότθτα περιλαμβάνει
το ςφνολο τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ τθσ
διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Οκόνθ 15,6’’ LCD LED FHD

ΝΑΙ

Ανάλυςθ: 1920 x 1080 px

ΝΑΙ

Μνιμθ RAM: 12 GB

ΝΑΙ

Επεξεργαςτισ: Intel Core i5

ΝΑΙ

Συνδεςιμότθτα: WiFi και Bluetooth 4.2 και

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Ethernet LAN 10/100/1000
Εςωτερικι Μνιμθ: 512 GB SSD

ΝΑΙ

Επαναφορτιηόμενθ μπαταρία λικίου

ΝΑΙ

Συνδζςεισ: USB 2.0 x 1, USB 3.1 x 2, HDMI
x 1, RJ45 x 1

ΝΑΙ

Κάρτα Γραφικϊν: Intel HD 620

ΝΑΙ

Τςάντα χειρόσ για Laptop 15,6’’ με λουρί
ϊμου.

ΝΑΙ

Υλικό καταςκευισ Τςάντασ: Fabric

ΝΑΙ

Χρϊμα Τςάντασ: Μαφρο

ΝΑΙ

Θ τςάντα διακζτει προςτατευτικι κικθ
για notebook ζωσ 15.6 ιντςϊν με
φερμουάρ, κακϊσ και τουλάχιςτον 4
κικεσ
για
αςφαλι
τοποκζτθςθ
πραγμάτων.

ΝΑΙ

Διαςτάςεισ Τςάντασ κατ’ ελάχιςτον 31 x 40
x 12.5 cm

ΝΑΙ

Ροδιζσ
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ
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Ροδιζσ ιατρικζσ μακρυμάνικεσ

ΝΑΙ

Υλικό: 35% Cotton / 65% Polyester

ΝΑΙ

Χρϊμα: Λευκό

ΝΑΙ

Με δυνατότθτα επιλογισ μεγεκϊν: XS - S M - L - XL - XXL - XXXL

ΝΑΙ

Με δυνατότθτα επιλογισ ανδρικισ ι
γυναικείασ

ΝΑΙ

Λοιπά διαγνωςτικά υλικά
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ

Ρλαςτικά Ακροςτόμια
κατάλλθλα
για
το
ςπιρόμετρο

μιασ χριςθσ
προςφερόμενο

ΝΑΙ

Ταινίεσ μζτρθςθσ ηαχάρου μιασ χριςθσ
κατάλλθλεσ για τθν προςφερόμενθ
ςυςκευι μζτρθςθσ ηαχάρου

ΝΑΙ

Ταινίεσ μζτρθςθσ ολικισ χολθςτερόλθσ
μιασ χριςθσ κατάλλθλεσ για τθν
προςφερόμενθ ςυςκευι μζτρθςθσ ολικισ
χολθςτερόλθσ

ΝΑΙ

Ταινίεσ μζτρθςθσ ουρικοφ οξζοσ μιασ
χριςθσ κατάλλθλεσ για τθν προςφερόμενθ
ςυςκευι μζτρθςθσ ουρικοφ οξζοσ

ΝΑΙ

Ταινίεσ ανάλυςθσ οφρων μιασ χριςθσ
κατάλλθλεσ για τθν προςφερόμενθ
ςυςκευι ανάλυςθσ οφρων

ΝΑΙ

Σκαρφίδεσ κατάλλθλεσ για τον μθχανιςμό
τρυπιματοσ.

ΝΑΙ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Απάντθςθ

Ραραπομπι
Τεκμθρίωςθσ

Απάντθςθ

Ραραπομπι

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Ρροδιαγραφι
Ρρόγραμμα
ςτελεχϊν

Απαίτθςθ
Σπουδϊν

/

εκπαίδευςθσ

Εκπαιδευτικό Υλικό
Υπθρεςίεσ
Στελεχϊν

Κατάρτιςθσ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Εκπαίδευςθσ

ΝΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ρροδιαγραφι

Απαίτθςθ
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Τεκμθρίωςθσ
Οι
προςφερόμενεσ
ποςότθτα
περιλαμβάνουν
το
ςφνολο
των
αντίςτοιχων ποςοτιτων τθσ διακιρυξθσ

ΝΑΙ

Ρινακίδεσ από Plexiglas
τουλάχιςτον 120Χ30cm

διαςτάςεων

ΝΑΙ

Δίπτυχα
φυλλάδια
αναπτφγματοσ
29x40cm, τετραχρωμία, χαρτί 150gsm,
εκτφπωςθ 2 όψεων

ΝΑΙ

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
Ρροδιαγραφι
O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςφζρει
τισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ
που περιγράφονται ςτισ προδιαγραφζσ. Ο
εξοπλιςμόσ
του
ςυςτιματοσ
που
προςφζρεται πρζπει να καλφπτεται
απαραίτθτα κατ’ ελάχιςτον από ζνα (1)
χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
(παροχι δωρεάν ςυντιρθςθσ) όπωσ και
όλο το λογιςμικό.

Απαίτθςθ
ΝΑΙ

Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
υπολογίηεται από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ του ζργου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI–ΣΔΤΓ
[ΥΠΟΦΡΕΩΤΙΚΟ]

(Πξνζαξκνζκέλν

από

ηελ

Αλαζέηνπζα

Αξρή)-

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΚΕΝΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 53451
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *68100+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Τηανάβαρλθ Σαράντω]
- Τθλζφωνο: *2551083012]
- Θλ. ταχυδρομείο: *ps@alexpolis.gr+
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.alexpolis.gr]
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): *ΣΘΜΕΙΑ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ – CPV 33124110,
48420000, 30213100, 33199000, 22140000]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *προμικειεσ+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *0+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ

Σελίδα 88

20PROC007411563 2020-10-02
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι
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ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Σελίδα 91

20PROC007411563 2020-10-02
Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+

Σελίδα 95

20PROC007411563 2020-10-02
Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
[] Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxv
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
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λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

Σελίδα 99

20PROC007411563 2020-10-02
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, (δφο πλιρεισ
κλειςμζνεσ
διαχειριςτικζσ
χριςεισ)
ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*……..........+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να *……..........................+
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxxxiii, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, *……+
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
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Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxxxiv, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxxxv.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο υγγραφής Τποχρεώσεων
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην Προμήθεια «Σημεία πρωτοβάθμιας υγείας σε
απομακρυσμένους οικισμούς» , που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου «Σημεία
Πρωτοβάθμιας Υγείας σε Απομακρυσμένους Οικισμούς» που προτάθηκε προς χρηματοδότηση σε
συνέχεια της με αρ. πρωτ. 70/23.3.2018 πρόσκλησης, με Κωδικό: 19.2.4.2_1/Μ2998658 της
Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία
ΟΤΑ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση
δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ
2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
o α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).
o Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
o Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
o Του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
o Την με αρ. πρωτ. 70/23.3.2018 πρόσκληση, με Κωδικό: 19.2.4.2_1/Μ2998658 της Ομάδας
Τοπικής Δράσης ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
Επίσης ισχύουν οι σχετικοί Νόμοι, τα Διατάγματα, οι Κανονιστικές Αποφάσεις κ.λπ., που
εναρμόνισαν την Ελληνική Νομοθεσία περί Προμηθειών με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3ο
υμβατικά στοιχεία
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
1) Η διακήρυξη δημοπρασίας.
2) Η οικονομική προσφορά.
3) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
4) Η συγγραφή υποχρεώσεων.
5) Οι τεχνικές προδιαγραφές.
6) Η Τεχνική Περιγραφή
Άρθρο 4ο
Προσφορές
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα τμήματα της προμήθειας για τη
συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως αυτά διακρίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης.
Δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων της
προμήθειας. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για ολόκληρη την ποσότητα που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 5ο
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει μετά από ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και
σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολυκοινωνικού του
Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 6ο
Εγγύηση συμμετοχής
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 σε
ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας εκτός
Φ.Π.Α.. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Πολυκοινωνικό του Δήμου
Αλεξανδρούπολης (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη
της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Άρθρο 7ο
ύμβαση
Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολυκοινωνικού του Δήμου
Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Σε συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείται η κατάρτιση σχεδίου συμβάσεως
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, σύμφωνα με το άρθρο 105
του Ν. 4412/2016 για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες
εγγυήσεις αυτής σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης η οποία
αντιστοιχεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται υπέρ του φορέα (Πολυκοινωνικό)
με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση (αριθ. 3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου
Εσωτερικών) και επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4364/ 2016 (Α΄13) , 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.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 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 καταληκτική ημερομηνία
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υποβολής προσφορών , 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.

Άρθρο 9ο
Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των αγαθών που προμηθεύτηκε ο φορέας (Πολυκοινωνικό) θα γίνει από την
επιτροπή παραλαβής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 παρουσία του αναδόχου.
Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα
αυτών και η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης.
Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των υπό προμήθεια ειδών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση
αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας, ο φορέας (Πολυκοινωνικό)
δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών ή στη μείωση του
τιμήματος. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.

Άρθρο 10ο
Καθυστερήσεις – ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πολυκοινωνικού ή σε ανωτέρα
βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του
Πολυκοινωνικού ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δε δικαιούται καμιά
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Εάν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υπό προμήθεια
ειδών, μπορούν να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11ο
Ελαττωματικά είδη
Εάν τα είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή
εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με νέα που
θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης σε διάστημα πέντε (5)
εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 12ο
Υόροι – τέλη - κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων που θα
ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

Άρθρο 13ο
Πληρωμές
Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή των ειδών και εφόσον η
επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα
των ειδών.
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Άρθρο 14ο
Σόπος παράδοσης και διάρκεια σύμβασης
Το Ολοκληρωμένο σύστημα αυτόνομων σταθμών μέτρησης ιατρικών παραμέτρων παραδίδεται
εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία στα μέρη που καθορίζονται στις προδιαγραφές του.
Οι ενημερωτικές πινακίδες παραδίδονται εγκατεστημένες στα μέρη που καθορίζονται στις
προδιαγραφές τους
Τα λοιπά είδη παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του Πολυκοινωνικού στην Αλεξανδρούπολη
Υπάρχει δυνατότητα της παράτασης της σύμβασης χρονικά έως το πολύ τρεις (3) μήνες και χωρίς
περιορισμό (κατά τα ανωτέρω) για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.
Ο ανάδοχος προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση να πραγματοποιήσει την προμήθεια κατά
τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Περιγραφή – Προδιαγραφές του αντίστοιχου τμήματος και με βάση
τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα.

Άρθρο 15ο
Έξοδα δημοσίευσης
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο/τους αναδόχους προμηθευτή/ές αναλογικά με την
αξία της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς (Προζαρμοζμένο από ηην
Αναθέηοσζα Αρτή)
τοιχεία προςφζροντα

Ρροσ
Κζντρο κοινωνικισ προςταςίασ
αλλθλεγγφθσ, παιδείασ και περιβάλλοντοσ
Διμου Αλεξανδροφπολθσ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ
Για τθν Ρρομικεια «ΣΘΜΕΙΑ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ» ,
όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν τεχνικι μασ προςφορά, προςφζρουμε τθν ςυνολικι τιμι των
………(ποςό ολογράφωσ)………………………………………. (…(αρικμθτικϊσ)…………€) χωρίσ ΦΡΑ, που
αναλφεται όπωσ παρακάτω:
α/α

Τιμή
μονάδας
(€)

Ποζόηηηα
(ηεμ.)

Περιγραθή

1

Σηαζκόο Ιαηξηθώλ Μεηξήζεωλ

2

Πιαηθόξκα ζύλδεζεο Σηαζκώλ
Δεδνκέλωλ κέζω internet

3

Αθξνζηόκηα ζπηξνκέηξνπ

4

Ταηλίεο κέηξεζεο γιπθόδεο (θνπηηά ηωλ 50 ηεκ)

60

5

Ταηλίεο αλάιπζεο νύξωλ (θνπηηά ηωλ 100 ηεκ)

30

6

Σθαξθίδεο (θνπηηά ηωλ 50 ηεκ)

80

8

Laptop

1

9

ηζάληα Laptop

1

7

Πνδηέο Ιαηξηθέο

20

9

Ελεκεξωηηθέο Πηλαθίδεο

6

10

Ελεκεξωηηθά θπιιάδηα

2000

Κόζηος χωρίς ΦΠΑ
(€)

6
κε

ηελ

βάζε

1
2000

ΣΥΝΟΛΟ
+ 24% ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ: ……(διάρκεια ολογράφωσ)………… (…(αρικμθτικϊσ)……) μινεσ από τθν επόμενθ
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

……………………………, …./……/2020
Ο προςφζρων

………………………………..
(Ονοματεπϊνυμο
φραγίδα – Τπογραφι)
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i

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

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

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

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

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

x

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

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

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
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xxxi

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxii

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

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

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xxxv

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