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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: «Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Θερμοκοιτίδων διακομιδής
νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα για το έργο «Integrated Territorial Synergies for
Children Health and Protection II/ INTERSYC II» στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»»

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχοντας υπόψη:
1)

την από 16-3-2017 Απόφασης του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020 για την έγκριση
του έργου “Integrated Territorial Synergies for Children Health and
Protection II” (INTERSYC II).

2)

Το Application Form και της Σύμβασης Χρηματοδότησης του έργου
“Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II”
(INTERSYC II) με αρ. πρωτ. υπ’ αριθμ. Β2.9a.03 της 05.09.2017 με Α.Π.
301814/ MA 3512, της 22.09.2017 της Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
«Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»» που έχει λάβει κωδικό MIS
5010997.

3)

την υπ’ αριθ. 10/07/2017 θέμα 3ο Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» για την αποδοχή και υλοποίηση του
έργου “INTERSYC II”.

4)

το από 15/02/2019 απόσπασμα του Πρακτικού Συνεδριάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θέμα
1ο, με το οποίο εγκρίνονται οι όροι της παρούσας.

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου «Integrated Territorial
Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II» το οποίο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕλλάδαΒουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών
κρατών μελών, προβαίνει στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια δύο(2) Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού
και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 1

Πόλη

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

15124

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο

2107609550

Φαξ

2107609554

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@hamogelo.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αρμόδιος

υπάλληλος:

ΑΡΓΥΡΩ

ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ
Διεύθυνση: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 7, 10674
ΑΘΗΝΑ
Αριθμός τηλεφώνου: 2103606050
Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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Fax: 2103606051
email: projects@hamogelo.gr
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο

https://www.hamogelo.gr

(URL)

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Υπηρεσίες Τοπικών Συλλόγων
και Σωματείων (κωδ. ΚΑΔ: 94991906).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «INTERSYC ΙΙ»
Το έργο «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II» με
ακρωνύμιο INTERSYC II, εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ.
πρωτ. υπ’ αριθμ. Β2.9a.03 της 05.09.2017 με Α.Π. 301814/ MA 3512, της 22.09.2017
της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας «Interreg V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»», έχει λάβει κωδικό MIS
5010997 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους των
συμμετεχουσών χωρών.
Το έργο «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II»
χρηματοδοτείται

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης κατά 85%) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κατά 15%).
Το έργο αποτελείται από 3 βασικούς άξονες με στόχο την προστασία και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των παιδιών της διασυνοριακής περιοχής. Οι κύριες δράσεις του
έργου περιλαμβάνουν:
Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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- προληπτική ιατρική σε 6.000 – 6.500 παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία, με
διάθεση του στόλου ιατρικών οχημάτων και έμψυχου δυναμικού του
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και στις δύο πλευρές των συνόρων.
- Εκπαιδευτικά σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης για επαγγελματίες
που εργάζονται με παιδιά σε Ελλάδα και Βουλγαρία
- Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets, προώθηση της
αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και
ενημέρωση παιδιών και εφήβων για θέματα υγείας.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει το ρόλο Συντονιστή Εταίρου, ενώ μετέχουν ως
εταίροι η Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής και οι
οργανισμοί «Nadja Centre» και «Regional Inspectorate of Education - Blagoevgrad»
από τη Βουλγαρία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο της παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια δύο (2)
Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα, στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 20142020.
Ειδικότερα, η προμήθεια δύο (2) Θερμοκοιτίδων διακομιδής νεογνών με νεογνικό
αναπνευστήρα αφορά την υλοποίηση της Πράξης «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια
εξοπλισμού και λογισμικού - Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός», στο πλαίσιο του
έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II» με
ακρωνύμιο INTERSYC II, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται
από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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Ο παρεχόμενος εξοπλισμός κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :


33100000-1 ιατρικές συσκευές

Αναλυτικά, το προσφερόμενο σύστημα (θερμοκοιτίδα – αναπνευστήρας) θα πρέπει
να διαθέτει τα παρακάτω διακριτά μέρη, ανεξάρτητα ή ενσωματωμένα στο ίδιο σώμα
και για λόγους πιστοποιημένης και ασφαλούς λειτουργίας, να είναι του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου ή σε αντίθετη περίπτωση να υπάρχει συμβατότητα
θερμοκοιτίδας και αναπνευστήρα. Στη περίπτωση που το σύστημα αποτελείται από
διακριτά μέρη, θα πρέπει να υπάρχει ασφαλές σύστημα στήριξης καθώς και
πρόβλεψη ομαδοποίησης των καλωδίων παροχής τους, ώστε τελικά η ηλεκτρική
παροχή τους (220-240V/AC) να πραγματοποιείται μέσω ενός καλωδίου.
Θερμοκοιτίδα:
1.

Να είναι φορητή, ειδικά σχεδιασμένη για την ασφαλή μεταφορά νεογνών με
επίγεια (ασθενοφόρα οχήματα) αλλά και ιπτάμενα (ελικόπτερα και
αεροπλάνα) μέσα μεταφοράς.

2.

Να λειτουργεί με τάση 220-240V/AC και 12-15V/DC. Επίσης, να φέρει
ενσωματωμένο φορτιστή με επαναφορτιζόμενη/ες μπαταρία/ες, που να
εξασφαλίζει/ουν, σε πλήρη φόρτιση, αυτονομία λειτουργίας για 3h
τουλάχιστον και ένδειξη του επιπέδου φόρτισης. Να αναφερθεί ο χρόνος
πλήρους φόρτισης, προκειμένου να αξιολογηθεί.

3.

Να φέρεται επί πτυσσόμενης τροχήλατης βάσης ρυθμιζόμενου ύψους. Η βάση
αυτή να παρέχει σύστημα ασφάλισης της θερμοκοιτίδας που την καθιστά
ενιαίο σύνολο με αυτήν. Επίσης, να διαθέτει βραχίονα ανάρτησης ορού και
επιφάνεια ασφαλούς και στέρεας τοποθέτησης λοιπού περιφερειακού
εξοπλισμού (monitor παρακολούθησης, αντλία έκχυσης υγρών, κλπ.). Το όλο

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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σύστημα να είναι εξωτερικών διαστάσεων όσο το δυνατό μικρότερων,
προκειμένου να ευνοείται η εύκολη και πρακτική μετακίνησή του.
4.

Να διαθέτει διαφανή καλύπτρα διπλού τοιχώματος για καλύτερη διατήρηση
της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της. Η καλύπτρα να είναι κατασκευασμένη
από διαφανές υλικό υψηλής αντοχής.

5.

Να διαθέτει σύστημα μέτρησης της συγκέντρωσης O2 (οξυγονόμετρο) με
συνεχή καταγραφή της περιεκτικότητας O2 εντός της θερμοκοιτίδας.

6.

Να έχει τρία ανοίγματα για τα χέρια (τα δύο μπροστά και το τρίτο σε ένα από
τα δύο πλαϊνά τοιχώματα), μια μεγάλη πόρτα στην μπροστινή πλευρά της
θερμοκοιτίδας και μια πόρτα στο πλάι που επιτρέπει την διολίσθηση της
κλίνης του νεογνού προς τα έξω.

7.

Να διαθέτει σύστημα ισχυρού φωτισμού.

8.

Η επιφάνεια ενδείξεων και χειρισμού της συσκευής να είναι ηλεκτρονική και
με απλή επαφή στα σημεία ελέγχου, να επιλέγονται τουλάχιστον τα κάτωθι:
- Η έναρξη και η διακοπή λειτουργίας της θερμοκοιτίδας
- Η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία εντός της θερμοκοιτίδας να είναι μέχρι
38°C
- Η διακοπή συναγερμού (ALARM) ή επαναφορά αυτού

9.

Η επιφάνεια ενδείξεων και χειρισμού να παρέχει τουλάχιστον τις παρακάτω
ψηφιακές ενδείξεις:
- Λειτουργίας «AC» ή «DC»
- Επιθυμητής θερμοκρασίας
- Θερμοκρασίας εντός θερμοκοιτίδας
- Θερμοκρασίας δέρματος του νεογνού μέσω αισθητηρίου το οποίο θα
προσφέρεται ως απαραίτητο εξάρτημα
- Απόδοσης θερμαντικής συσκευής
- Φόρτισης μπαταρίας/ών

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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10.

Η απόκλιση μεταξύ ρυθμιζόμενης και μετρούμενης θερμοκρασίας να μην
υπερβαίνει τους 2°C

11.

Ο χρόνος επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας να είναι ο μικρότερος
δυνατός και να αναφερθεί προκειμένου να αξιολογηθεί

12.

Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς (ALARM) τουλάχιστον για τις
κάτωθι περιπτώσεις:
- Υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας αέρος εντός της θερμοκοιτίδας
- Υψηλής θερμοκρασίας θερμοστάτη
- Πτώσης ισχύος μπαταρίας
- Πλήρους διακοπής ρεύματος
- Χαμηλής ροής θερμού αέρα εντός θερμοκοιτίδας
- Διακοπής ροής αέρα
- Βλάβη αισθητηρίου θερμοκρασίας

13.

Να διαθέτει είσοδο Ο2 με σκοπό τον εμπλουτισμό του χορηγούμενου
μίγματος αέρα με δυνατότητα περιεκτικότητας 21-60% περίπου. Να
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του φίλτρου της θερμοκοιτίδας μέσω του
οποίου θα γίνει η εισαγωγή του O2 προκειμένου να επιτευχθεί το παραπάνω
μίγμα

14.

Να διαθέτει σύστημα υγροποιήσεως του εισερχόμενου αέρα, με δυνατότητα
επίτευξης και διατήρησης υγρασίας επιπέδου 50-70%

15.

Με την θερμοκοιτίδα να προσφερθούν και δύο κύλινδροι (ένας αέρα και ένας
Ο2 ή δύο Ο2 εφόσον διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα συμπιεστή αέρα)
ειδικού τύπου μεταφοράς, οι οποίοι θα τοποθετούνται στέρεα στο σώμα της
θερμοκοιτίδας σε ειδικές υποδοχές. Οι κύλινδροι να φέρουν μειωτήρα πίεσης
και ροόμετρο, συμβατά με την υποδομή των ασθενοφόρων οχημάτων.

16.

Η κλίνη τοποθέτησης του νεογνού να διαθέτει ειδικές ταινίες συγκρατήσεώς
του.

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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17.

Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark

18.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) έτη.

19.

Να αποδεικνύεται εγγράφως (με πρωτότυπο ή επικυρωμένο έγγραφο του
κατασκευαστικού οίκου) πως το σύστημα θερμοκοιτίδας και πλήρους
υποστήριξης

διαθέτει

πιστοποίηση

για

τη

πραγματοποίηση

και

αεροδιακομιδών.

Φορητός νεογνικός αναπνευστήρας:
1.

Ο αναπνευστήρας να είναι κατάλληλος για τον μηχανικό εντατικό αερισμό
πρόωρων και νεογνών

2.

Να λειτουργεί με 220-240V/AC και 12-15V/DC. Να φέρει ενσωματωμένο
φορτιστή μπαταρίας/ών με επαναφορτιζόμενη/ες μπαταρίας/ες με
δυνατότητα αυτονομίας για τον αναπνευστήρα τουλάχιστον 90 min
λειτουργίας

3.

Ο αναπνευστήρας να έχει τη δυνατότητα παροχής αερισμού IMV, CPAP και
PEEP, και να παρέχει δυνατότητα για τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

4.

-

Χρόνο εισπνοής από 0,3 έως 2 sec περίπου

-

Χρόνο εκπνοής από 0,3 έως 20 sec περίπου

-

Συχνότητα αναπνοής μέχρι 100 bpm

-

Περιεκτικότητα χορηγούμενου O2, από 21 έως 100%

-

Πίεση αερισμού από 0 έως 60 cmH2O

-

PEEP/CPAP από 0 έως 10 cmH2O

Ο αναπνευστήρας να διαθέτει μανόμετρο για την απεικόνιση των
αναπνευστικών πίεσεων. Επίσης, να έχει σύστημα ασφάλειας και
οπτικοακουστικούς συναγερμούς για την αποσύνδεση του κυκλώματος
αερισμού και τις υψηλές πιέσεις.

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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5.

Να συνοδεύεται από πλήρες κύκλωμα αερισμού πολλαπλών χρήσεων και
να δύναται να λειτουργεί και με κύκλωμα αερισμού ασθενούς μιας
χρήσεως.

6.

Να δέχεται υγραντήρα κατάλληλο για τις μεταφορές.

7.

Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark

8.

Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας με διάρκεια τουλάχιστον δύο (2) έτη.

Κριτήρια επιλογής:
1.

Να

διαθέτει

στελεχωμένη

υπηρεσία
με

διασφάλισης

τεχνικό

προσωπικό

καλής

λειτουργίας

τουλάχιστον

1

(Service)

ατόμου

με

πιστοποιητικά εκπαίδευσης επί του προσφερόμενου μοντέλου.
2.

Να διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, ήτοι:
a. να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/επισκευή
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθούν
κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους ελέγχους, όπως
προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και πρόσφατα
πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.
b. επάρκεια

εξαρτημάτων,

ανταλλακτικών

και

αναλώσιμων

για

τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.
3.

Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:08 ή ISO
13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ως διάρκεια υλοποίησης καθορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
ανάθεσης ως την τελική προθεσμία παράδοσης και παραλαβής του ιατρικού
Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
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εξοπλισμού, η οποία πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη του έργου
«Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II / INTERSYC II»,
ήτοι πριν τις 4/9/2019 (ή σε περίπτωση παράτασης όσο απαιτηθεί μέχρις
ολοκλήρωσής του χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου).
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του εξοπλισμού ανέρχεται σε πενήντα ένα χιλιάδες
εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά του ευρώ (51.612,90€), μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία επιβαρύνει εξολοκλήρου την Αναθέτουσα
Αρχή. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα
λεπτά του ευρώ (12.387,10 €). Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε εξήντα τέσσερις χιλιάδες
ευρώ (64.000,00 €).
Ο εξοπλισμός χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(κατά 85%) και από εθνικούς πόρους (κατά 15%).

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ /ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προβαίνει στην
αποσφράγιση όλων των προσφορών που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική ή / και έντυπη
μορφή. Ακολούθως προβαίνει σε αξιολόγηση μόνο των προσφορών των
προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και έχουν
υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. Η
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ακολούθως ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσκληθεί εντός προθεσμίας δέκα(10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν να υποβάλλει τα
ακόλουθα δικαιολογητικά κατακύρωσης:


Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση από το οποίο να προκύπτει
ότι ο ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
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τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.


Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού.



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.



Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του
Οικονομικού Φορέα χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.Ε.Π.Ε. σχετικά
με την έκδοση του πιστοποιητικού.



Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα
χωρίς να απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Ανάδοχος θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
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Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης
μετά

την

ημερομηνία κοινοποίησης

της

πρόσκλησης υποβολής

των

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.


Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.



Πιστοποιητικό ISO 9001:08 ή ISO 13485:03 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική
υποστήριξη.

Κατόπιν αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, θα εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης και η
Αναθέτουσα Αρχή θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της
μεταξύ τους σύμβασης όπου απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύμβασης (Σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙΙ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Προσφορά για τις δύο(2) Θερμοκοιτίδες
διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα, συνοδευόμενη από τα τεχνικά τους
χαρακτηριστικά, το χρόνο παράδοσης, την προσφερόμενη τιμή, τον τρόπο πληρωμής,
το χρόνο εγγύησης και την διάρκεια της δεσμευτικής ισχύος της προσφοράς. Η
προσφορά πρέπει να περιέχει αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου
μοντέλου με ακριβή αναφορά σε εξωτερικές διαστάσεις και βάρος, καθώς επίσης και
να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας μεταφρασμένο στα ελληνικά και τεχνικό
Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
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εγχειρίδιο. Κατά ην υποβολή της προσφοράς πρέπει να κατατεθούν και τα δύο
εγχειρίδια μεταφρασμένα στα ελληνικά και να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα
πιστοποιητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων
στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν και το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να αναφέρουν στην Προσφορά τους τον αριθμό
πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και τον
τίτλο της Πράξης: «Πακέτο Εργασίας 3 - Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού Υποέργο 3.1.3. Ιατρικός Εξοπλισμός στο πλαίσιο του έργου Integrated Territorial
Synergies for Children Health and Protection ΙΙ INTERSYC II».
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική
παραλαβή του εξοπλισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των
υπηρεσιών που θα παράσχει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική
παραλαβή του εξοπλισμού και την αποπληρωμή του.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 10/05/2019 και
ώρα 16:00μ.μ.. Μετά την προθεσμία αυτή δεν θα εξεταστεί καμία εκπρόθεσμη
προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλ.
διεύθυνση: projects@hamogelo.gr, είτε αυτοπροσώπως ή με εταιρία ταχυμεταφοράς
(courier), στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Το Χαμόγελο του Παιδιού
Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».
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Νεοφύτου Βάμβα 7
Τ.Κ. 10674
Αθήνα
για το Έργο «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ
/INTERSYC ΙΙ».

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται για 12 ημέρες στις ιστοσελίδες
www.hamogelo.gr

http://www.greece-bulgaria.eu/project-news/ και καταχωρείται στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Για την αποδοχή της προσφοράς, απαραίτητη προϋπόθεση επίσης αποτελεί και η αποδοχή
του κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών που αφορά και δεσμεύει το σύνολο των
προμηθευτών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο πλαίσιο της αποδοχής του
κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών και της επικείμενης δυνητικής συνεργασίας σας με τον
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα θέλαμε επίσης να συμπληρώσετε, να
υπογράψετε και μας αποστείλετε μαζί με την προσφορά σας, το παρακάτω Έντυπο
Γνωστοποίησης μη Σύγκρουσης Συμφερόντων Προμηθευτή (Παράρτημα Ι).

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αργυρώ
Κατσιπάνου στο Τηλ.: 2103606050.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο κάτωθι υπογράφων με το παρόν βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του
Προμηθευτή «…………………………………………………….………» (εφεξής Εταιρεία) με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», ήτοι:
1.

Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή άμεσο μέλος της οικογένειας
εργαζόμενου στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή άλλο μέλος που συνδέεται συναισθηματικά με
εργαζόμενο στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που έχει συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό
κεφάλαιο ή στην διοίκηση της Εταιρείας και οικονομικό όφελος ή αποκομίζει προσωπικά οικονομικά οφέλη
από την ανάθεση της προμήθειας στην Εταιρεία.

2.

Δεν υπάρχει εργαζόμενος στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» που να απασχολείται ταυτόχρονα
στην Εταιρεία.

3.

Διαβεβαιώνω ότι εάν διαπιστώσω ότι κατά την ανάθεση συντρέχει οποιαδήποτε κατάσταση, η οποία
δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων εξαιτίας της οποίας τίθεται σε κίνδυνο η
αμερόληπτη και αντικειμενική εφαρμογή της συμφωνίας, για λόγους οικονομικού συμφέροντος, πολιτικής ή
εθνικής συγγένειας, οικογενειακούς ή συναισθηματικούς δεσμούς ή οποιοδήποτε άλλο κοινό συμφέρον θα
δηλωθεί αμελλητί στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

4.

Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τον επισυναπτόμενο κώδικα δεοντολογίας που αφορά και δεσμεύει το σύνολο
των προμηθευτών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αποδέχομαι το περιεχόμενό του.

Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος : …………………………………………………………………
Θέση στη Εταιρεία : …………………………………………………………………………………
Ημερομηνία :……………………………………………………………………………………………
Υπογραφή : ……………………………………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100037397
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ 1/ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΘΗΝΑ/15124
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΥ
- Τηλέφωνο: 2103606050
- Ηλ. ταχυδρομείο: projects@hamogelo.gr
-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): https://www.hamogelo.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης [Προμήθεια Θερμοκοιτίδων

διακομιδής νεογνών με νεογνικό αναπνευστήρα για το έργο «Integrated Territorial
Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 2014-2020,”
CPV: 33100000-1 ιατρικές συσκευές]

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [αναγράφεται στο υδατογράφημα της παρούσας]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
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καταδικαστική απόφαση:

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
αναφερθούν
αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
25
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ/INTERSYC ΙΙ»
«Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας & Βουλγαρίας - The Programme is cofunded by the European Union (ERDF) and national funds of Greece and Bulgaria».

30

19PROC004865380 2019-04-24

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

διαπραγμάτευση,

διαδικασίες

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Σύλλογο «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο ΈντυποΥπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς της 1/2018
διακήρυξης για τους του αριθ. 1 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμόυ με αντικείμενο την Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο «Integrated Territorial Synergies for Children
Health and Protection II/ INTERSYC»

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ……………………
……………………………….
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την …... με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..……
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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i

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

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

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

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

x

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xxiv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

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

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv

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