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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Τσόχα 5

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο
(URL)

Αμπελόκηποι, Αθήνα
11521
ΕΛΛΑΔΑ
2132027000, 2132027019
2106454257
info@eom.gr
www.eom.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ). Αποτελεί
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάραξη και την
υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων,
ιστών & κυττάρων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στη διεύθυνση του Ε.Ο.Μ, Τσόχα 5,
Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 117 «Συνοπτικός
διαγωνισμός», το άρθρο 120 «Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης», το άρθρο 121
«Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων» και λοιπές
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Υγείας. Το Έργο
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014-2020 στο
πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας-ασφάλειαςβιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και
λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» με Κωδικό
ΟΠΣ 5004207 (αρ. πρωτ. Απόφασης ένταξης: 994/2017 ΣΧΕΤ. 3077/2018). Η ανωτέρω
πράξη έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ Ε4911 με ενάριθμο κωδικό πράξης 2018ΣΕ49110005
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1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
1.3.1. Βασικός σκοπός της πράξης, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου
«ποιότητας-ασφάλειας και βιοεπαγρύπνησης» που διέπει την λειτουργία του συστήματος
μεταμοσχεύσεων της χώρας, ελέγχεται ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή του και
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Το πλαίσιο «ποιότηταςασφάλειας και βιοεπαγρύπνησης» ενσωματώνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
«αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης» των μονάδων υγείας και λοιπών φορέων που
δραστηριοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις, το οποίο επίσης αναπτύσσεται με την πράξη.
Τέλος, μια δέσμη κρίσιμων διαδικασιών στην μεταμοσχευτική αλυσίδα τεκμηριώνεται,
τυποποιείται, μοντελοποιείται με τα εργαλεία της πληροφορικής και υιοθετείται από τα
δυο παραγόμενα πλαίσια συναποτελώντας με αυτά το τρίπτυχο ενός σύγχρονου πλαισίου
λειτουργίας του συστήματος μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα.
O Τεχνικός Σύμβουλος θα συμβάλλει στην επιχειρησιακή και συμβουλευτική υποστήριξη
του Ε.Ο.Μ, στην υλοποίηση του αντικειμένου της Πράξης και ειδικότερα του Υποέργου 1
- Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας-ασφάλειας
– βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχουαξιολόγησης, μέσω της συμμετοχής του σε συγκεκριμένα Πακέτα Εργασίας και
Παραδοτέα.
Σε ένα γενικό επίπεδο ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παράξει υποπαραδοτέα, τα οποία θα
ενσωματωθούν σε παραδοτέα που παράγουν:




τα τεύχη των "Όρων & Προϋποθέσεων λειτουργίας" για την αδειοδότηση
διαφόρων κατηγοριών φορέων προκειμένου να παραχθεί η Τεχνική ενότητα κάθε
παραδοτέου, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια-υποκεφάλαια κλπ που έχουν
«τεχνική» διάσταση (χώροι, εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, λοιπός
εξοπλισμός, πληροφορική-διαχείριση πληροφορίας-κωδικοποιήσεις, συντήρησηαποθήκευση-μεταφορά μεταμοσχευτικού υλικού κλπ) και
τη μοντελοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταμοσχευτικές
αλυσίδες οργάνων, ιστών και κυττάρων, τη διαδικασία βιοεπαγρύπνησης σε
όργανα, ιστούς και κύτταρα αλλά και κρίσιμες διαδικασίες των μεταμοσχεύσεων. Η
σύνθετη και ταυτόχρονα επιστημονική τεχνική γνώση που απαιτείται για την
παραγωγή αυτών των υπό-παραδοτέων καθιστά αναγκαία την πρόσκτηση των
σχετικών εξωτερικών υπηρεσιών καθώς ο Ε.Ο.Μ. δεν διαθέτει τις σχετικές
επιστημονικές γνώσεις πολύ δε περισσότερο δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία ή
υπηρεσία πληροφορικής.

Συγκεκριμένα,

ο

Τεχνικός

Σύμβουλος

θα

εκπονήσει

τα

παρακάτω

παραδοτέα:

1. Π1.
Μοντελοποίηση μεταμοσχευτικής αλυσίδας συμπαγών οργάνων (συνδέεται
με Παραδοτέο Π2.1 ΑΥμΙΜ)
2. Π2.
Μοντελοποίηση μεταμοσχευτικής αλυσίδας ιστών/κυττάρων (Παραδοτέο
Π2.2 ΑΥμΙΜ)
3. Π3.
Μοντελοποίηση διαδικασίας βιοεπαγρύπνησης συμπαγών οργάνων
(συνδέεται με Παραδοτέο Π2.3 ΑΥμΙΜ)
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4. Π4.
Μοντελοποίηση διαδικασίας βιοεπαγρύπνησης ιστών/κυττάρων (συνδέεται
με Παραδοτέο Π2.4 ΑΥμΙΜ)
5. Π5.
Μοντελοποίηση της συντονιστικής διαδικασίας μεταμόσχευσης οργάνων
(συνδέεται με Παραδοτέο Π3.1 ΑΥμΙΜ)
6. Π6.
Μοντελοποίηση της διαδικασίας ορισμού και εντοπισμού αποβιώσαντα δότη
σε νοσοκομειακό ή μη περιβάλλον (Παραδοτέο Π3.2 ΑΥμΙΜ)
7. Π7.
Μοντελοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλότητας δότη
οργάνων (συνδέεται με Παραδοτέο Π3.3 ΑΥμΙΜ)
8. Π8.
Μοντελοποίηση των διαδικασιών: α) ένταξης στο εθνικό μητρώο
υποψήφιων ληπτών και β) κατανομής ανά όργανο (Παραδοτέο Π3.4 ΑΥμΙΜ)
9. Π9.
Μοντελοποίηση της συντονιστικής διαδικασίας αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων (συνδέεται με Παραδοτέο Π3.5 ΑΥμΙΜ)
10. Π10.
Μοντελοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της καταλληλόλητας δότη
ιστών και κυττάρων (συνδέεται με Παραδοτέο Π3.6 ΑΥμΙΜ)
11. Π11.
Τεχνική ενότητα του πρότυπου τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων
Λειτουργίας και της Πρότυπης Λίστας Ελέγχου (συνδέεται με Παραδοτέο Π4.1
ΑΥμΙΜ)
12. Π12.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Οργανισμούς Αφαίρεσης (συνδέεται με Παραδοτέο Π4.2 ΑΥμΙΜ)
13. Π13.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Μονάδες Μεταμόσχευσης (Παραδοτέο Π4.3 ΑΥμΙΜ)
14. Π14.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Οργανισμούς Προμήθειας (συνδέεται με Παραδοτέο Π4.4
ΑΥμΙΜ)
15. Π15.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Τράπεζες Ιστών & Κυττάρων (συνδέεται με Παραδοτέο Π4.5
ΑΥμΙΜ)
16. Π16.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου Τραπεζών και Ιδιωτικών Τραπεζών ΟπΑ (συνδέεται με Παραδοτέο
Π4.6 ΑΥμΙΜ)
17. Π17.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Μονάδες Εφαρμογής στον Άνθρωπο (συνδέεται με Παραδοτέο
Π4.7 ΑΥμΙΜ)
18. Π18.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Ιδρύματα Εισαγωγής Ιστών (συνδέεται με Παραδοτέο Π4.8
ΑΥμΙΜ)
19. Π19.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Οργανισμούς Αφαίρεσης (συνδέεται με Παραδοτέο Π4.9 ΑΥμΙΜ)
20. Π20.
Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της
Λίστας Ελέγχου σε Κέντρα Δοτών (συνδέεται με Παραδοτέο Π4.10 ΑΥμΙΜ)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) 85312320 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, 79415200 – Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, 72224000 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
σε θέματα διαχείρισης Έργων.
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1.3.2. Οι Προσφορές θα υποβάλλονται για το σύνολο των Υπηρεσιών που περιγράφονται
στην παρούσα Διακήρυξη. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες
προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
1.3.3. Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του Έργου ανέρχεται στο ποσό των
τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και 87 λεπτών (30.483,87
€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΦΠΑ 24%: επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ και 13 λεπτά (7.316,13€).
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(37.800,00€)
1.3.4. Η διάρκεια ολοκλήρωσης και παράδοσης των Υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται με
την επιφύλαξη όσων ακολουθούν σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της. Η ως
άνω διάρκεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
Υποέργου 1. Κατά συνέπεια το χρονοδιάγραμμα της παρούσας σύμβασης ακολουθεί
εκείνο του Υποέργου.
1.3.5. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
–

–
–
–
–

–
–
–

–

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
ισχύει,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
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–

–
–

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω,
Την με αριθμ. 997/2017 ΣΧΕΤ.3077/2018/6-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΨΨ465ΧΙ8-ΥΛΘ)
Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας
– ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης - ελέγχου αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση
οργάνων, ιστών και κυττάρων» και MIS 5004207 στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση
Δημόσιου Τομέα» 2014-2020.
Τη ΣΑΕ Ε4911 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό
πράξης 2018ΣΕ49110005, συνολικού προϋπολογισμού 1.146.188,35 ευρώ
της υπ΄αριθμ. 1944/10-04-2019 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του
Υποέργου 1 (ΑΔΑ: ΩΤΧΘΓΛΖ-4ΡΗ)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24η Ιουνίου 2019, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00.

1.6 Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
–
–

–

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.eom.gr

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα και έχουν την κάτωθι
σειρά ισχύος:
–
–
–

–
–
–

η Σύμβαση με τα Παραρτήματά της,
η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ
η παρούσα Διακήρυξη
με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής
o Παράρτημα I - Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης
o Παράρτημα II – Υπόδειγμα τεχνικής Προσφοράς
o Παράρτημα IIΙ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
o Παράρτημα IV - ΤΕΥΔ
o Παράρτημα V: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα του ΕΟΜ, και η παραλαβή της γίνεται είτε
αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της
Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), ο ΕΟΜ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για
την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της
Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΕΟΜ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας
του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.eom.gr
και
στην
ιστοσελίδα
του
ΚΗΜΔΗΣ,
http://www.eprocurement.gov.gr/ και σε ηλεκτρονική μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένη. Ο
ενδιαφερόμενος υποψήφιος θα μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση την
ψηφιακά η ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη έκδοση της διακήρυξης.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
Προκήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται
συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων http://www.eom.gr.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωσή τους
σχετικά με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και τις γραπτές διευκρινίσεις μέσα από τον
ιστοτόπο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων http://www.eom.gr.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος,
είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη
της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (αγγλική), χωρίς να
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συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της
αναθέτουσας αρχής να αξιώσει εάν το κρίνει σκόπιμο τη μετάφρασή τους.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις

Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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.
Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται 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 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.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων ή προσώπων
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
2.2.2Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους
λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48).
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164
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της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166).
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.2.2. Εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις
(3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν
τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση,
σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή
επαγγελματική ένωση.
Οικονομικοί φορείς που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
των προς παροχή υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένοι και δεν έχουν υποχρέωση
εγγραφής σε κάποιο από τα ανωτέρω, υποβάλλουν ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναφέρουν το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και τους λόγους μη
εγγραφής τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.8.2 της παρούσας.
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών
των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2016, 2017, 2018) ή από τη σύστασή
τους, αν αυτή έγινε μέσα στην τελευταία τριετία, μεγαλύτερο από το 200% του
προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του υπό ανάθεση έργου.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
Α. Να διαθέτουν Ομάδα Έργου που θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις :
1. Υπεύθυνο έργου με Πανεπιστημιακό Τίτλο σπουδών και δεκαετή εμπειρία στη
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
2. Επιστημονικό υπεύθυνο έργου με Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών
στην Βιοϊατρική τεχνολογία ή/και την Ιατρική Πληροφορική
3. Τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
α. Ένα (1) σύμβουλο με Διδακτορικό Τίτλο σπουδών στην Βιοϊατρική
τεχνολογία.
β. Ένα
Πληροφορική.

(1)

σύμβουλο

με

Διδακτορικό

Τίτλο

σπουδών
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γ. Ένα (1) Σύμβουλο
πτυχιούχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 5ετή
τουλάχιστον εμπειρία στις συντονιστικές διαδικασίες μεταμόσχευσης συμπαγών
οργάνων/ιστών ή/και κυττάρων.
δ.Ένα (1) Σύμβουλο πτυχιούχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θετικής η
τεχνολογικής κατεύθυνσης με 5τή τουλάχιστον εμπειρία στην μοντελοποίηση
επιχειρησιακών διαδικασιών με στόχο την εφαρμογή της σε πληροφοριακά
συστήματα.
Σημειώνεται ότι αντικατάσταση των μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου επιτρέπεται
να γίνεται από τον ανάδοχο με άτομα τουλάχιστον ισοδύναμων προσόντων, μόνο για
εξαιρετικούς λόγους και πάντοτε μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής.
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με πρότυπα για την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών του με πεδίο εφαρμογής την διαχείριση ή/και υλοποίηση έργων
συμβουλευτικής υποστήριξης ή Πληροφορικής., δηλαδή με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή
ισοδύναμο.
2.2.7Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων,
επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται, για κάθε ένα από
τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός
φορέας.
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2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), υπογράφεται δε σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α
του Ν. 4412/2016.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών
προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων, το χωριστό ΤΕΥΔ θα
πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016. Εφόσον ο
τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

2.2.8.2.Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά
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τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση
σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2
οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας1.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική

1

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των απαιτούμενων πιστοποιητικών
(λ.χ. των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας) που εκδίδονται από τους ημεδαπούς
φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016,
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
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διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2.2.2.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.2.3.
Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
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που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή
επαγγελματική ένωση.
Οικονομικοί φορείς που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
των προς παροχή υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένοι και δεν έχουν υποχρέωση
εγγραφής σε κάποιο από τα ανωτέρω, υποβάλλουν ένορκη ή υπεύθυνη δήλωση στην
οποία αναφέρουν το είδος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και τους λόγους μη
εγγραφής τους.Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
της παραγράφου 2.2.4:
Οι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένοι, υποβάλλουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων
τριών (3) οικονομικών χρήσεων (2016, 2017, 2018), ή από τη σύστασή τους, αν αυτή
έγινε μέσα στην τελευταία τριετία, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση
Ισολογισμών ή Ένορκη Βεβαίωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική
του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:
Για το 2.2.5 Α
1. Πίνακα των στελεχών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου Εταιρεία

Εταιρεία

Ιδιότητα εταιρείας (ή
φυσικού προσώπου)
στο έργο
(Προσφέρων /
Δανείζων Εμπειρία /
Υπεργολάβος)

Ρόλος στην Ομάδα
Έργου

Θέση /
ειδικότητα που
καλύπτει από τις
αναφερόμενες
στο άρθρο
2.2.5.Α

2. Βιογραφικά Σημειώματα και αντίγραφα τίτλων σπουδών για τα στελέχη που
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου από τα οποία να προκύπτει η κάλυψη των
προϋποθέσεων συμμετοχής.
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO
9001:2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής σχετικό με τα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο και σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, το
οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Αποδεκτά γίνονται και
άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας, υπό τις
προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 82 του Ν. 4412/2016.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.
4412/2016. Σε περίπτωση ενώσεων, τα κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας αρκεί να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των
κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α
Α1
Α2
Α3
Β
Β1

Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου
Κατανόηση αντικειμένου, απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του
Έργου
Προσφερόμενες υπηρεσίες ,μεθοδολογία υλοποίησης και
διαχείρισης έργου, και εφαρμοσιμότητα του προσφερόμενου
συστήματος
Ανάλυση παραδοτέων και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του
Έργου
Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου
Σχήμα Επικοινωνίας
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β2

Οργάνωση και διοίκηση της Ομάδας Έργου
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
10%
100%

Επεξήγηση κριτηρίων:
Α. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου
Κριτήριο Α1: Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων του αντικειμένου του
έργου από τους υποψηφίους, καθώς και το κατά πόσο έχουν γίνει αντιληπτές οι
ιδιαιτερότητες που το διακρίνουν. Θα αξιολογηθεί θετικά η ύπαρξη συγκεκριμένων
προτάσεων-προσεγγίσεων, που εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες του Έργου
Κριτήριο Α2: Αξιολογείται ως προς την καταλληλότητά της η μεθοδολογία υλοποίησης
που θα εφαρμόσει ο υποψήφιος σε όλες τις φάσεις του έργου, και η ανάλυση και
εξειδίκευσή της στις απαιτήσεις του. Αξιολογείται επίσης η καταλληλότητα των υπηρεσιών
που προσφέρονται από τον υποψήφιο, σε σχέση με τις ανάγκες του έργου.
Κριτήριο Α3: Αξιολογείται η ανάλυση των προσφερομένων υπηρεσιών σε λειτουργικά
πακέτα εργασιών και δράσεις, η αντιστοίχιση αυτών με τα προσφερόμενα παραδοτέα και
η σαφήνεια του περιεχομένου των παραδοτέων. Θα αξιολογηθούν θετικά οι υπηρεσίες
που προτείνονται από τους υποψήφιους Αναδόχους για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών
διαχείρισης και διοίκησης.
Β. Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου
Κριτήριο Β1: Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων διαδικασιών
επικοινωνίας του αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή κατά την εκτέλεση της σύμβασης με
βάση την μεθοδολογία που έχει προτείνει.
Κριτήριο Β2: Αξιολογείται η αποτελεσματική οργάνωση της ομάδας έργου, το σχήμα και
μεθοδολογία διοίκησης αυτής, και η ορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων στους
κατάλληλους ρόλους και στα μέλη της Ομάδας2.
2.3.3 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.

2

Δεν αξιολογούνται τα προσόντα και η εμπειρία των μελών της ομάδας έργου.
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Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο:
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς, που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, επιφέρουν την αιτιολογημένη
απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η
Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα
σειρά του τελικού βαθμού:
Β = 0,70 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,30 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)
όπου:
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα
UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο
βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες
προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία
αυτών των οικονομικών φορέων.
Σημειώνεται ότι το συνολικό συγκριτικό κόστος μιας οικονομικής προσφοράς προκύπτει
από το ποσό που θα αναγράφεται στη γραμμή «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» της στήλης
«ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» του Πίνακα του
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1.3 της
Διακήρυξης και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Διακήρυξης, για το σύνολο των
ζητούμενων Υπηρεσιών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως στη
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής Τσόχα 5, Τ.Κ 11621 Αθήνα, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική
Γλώσσα.
2.4.2.2. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
2.4.2.2. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο
διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει
να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην
παρούσα.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε
αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Τσόχα 5, 11521 Αθήνα. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι θα έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
τους.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26

19PROC005080324 2019-06-07
Δε θα ληφθούν υπόψη και επιστρέφονται προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της
Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας της
παρούσας.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Τα ηλεκτρονικά
αρχεία πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από
εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να δηλωθούν στο σχετικό
πεδίο της Ενότητας Α του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ («τρόπος συμμετοχής»).

2.4.2.3. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει
να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή

(α) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
(β) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(γ) έναν σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
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- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD),
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»
στο πλαίσιο υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 “Σχεδιασμός
κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας- ασφάλειας –
βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης ελέγχου – αξιολόγησης” της Πράξης “Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης
ποιότητας-ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης
ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων, στη
δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» με κωδ.
ΟΠΣ 5004207 στο ΕΠ ΜΔΤ
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
24/06/2019 και ΩΡΑ 14:00
Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία
Όλοι οι επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του ενιαίου
σφραγισμένου φακέλου (αρ. 92, παρ. 2 Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην
αγγλική γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε
περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη
και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα, κλπ.
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Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο
Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις
τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται
υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την
αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν,
σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:


το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης.
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Σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων, το σύνολο των ΤΕΥΔ των τρίτων,
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας,
συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

2.4.4 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 2.3.1 της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Επίσης, ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον
στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά
στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται όπως ορίζεται κατωτέρω.
Η τιμή των προς προμήθεια υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ και πρέπει να είναι
στρογγυλοποιημένη σε δύο δεκαδικά ψηφία.
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει να περιέχει το συνολικό τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
των ειδών και υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη συμβατική διάρκεια
και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορά που περιλαμβάνει όρο
αναπροσαρμογή τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται
από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
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2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για τρεις
μήνες (3) μήνες από την επόμενη της Διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 Άρθρο 97 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α 147/8-082016).
Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής,), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής
προσφοράς, 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών) 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.3 περ. γ’
της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την επόμενη
εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία
του ΕΟΜ, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους.
Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί σε μια δημόσια συνεδρίαση (ενός σταδίου), στις
28/06/2019 και ώρα 10:00 όπως περιγράφεται στη συνέχεια:
-Αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», του (υπό)φακέλου «Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά

Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν
γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους προσφέροντες
επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα
από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή
να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Σημείωση:
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των
Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με:


το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα



οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον
υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα
με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.
Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των έντυπων και ηλεκτρονικών στοιχείων, κατισχύουν
αυτά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα
κριτήρια αξιολόγησης των άρθρων 2.3.1 έως 2.3.3 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται,
οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας,
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων επιλέγεται ο προσφέρων με την
μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Σύμφωνα με το αρ. 100, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 «Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000)
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία
απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.
4412/2016

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού Αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής Απόφασης, με
έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής ο προσφέροντας («προσωρινός ανάδοχος»)
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στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.3 -2.2.7 αυτής.
Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια
Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο,.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο αρμόδιο
όργανο της αναθέτουσας αρχής το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση της σύμβασης.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας
της πρώτης παραγράφου αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση
της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία
να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στην κατάταξη υποψήφιο
Οικονομικό Φορέα. Αν κανένας από τους Οικονομικούς Φορείς δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, η διαδικασία
ματαιώνεται.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύμφωνα με την παρ. 2.4.3, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης και αντίγραφα όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
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προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα
αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της δύναται, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για τους
λόγους που αναφέρονται στο Α.106 του Ν. 4412/2016.

3.4 Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σ’
αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής , η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ειδικά για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας διακήρυξης, αυτή πρέπει να
πραγματοποιηθεί σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος
από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

3.5 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης – Εγγυήσεις
1. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους λοιπούς υποψηφίους και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.3 η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο
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για την υπογραφή της σύμβασης, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης.
2. Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 135 Ν. 4412/2016.
3. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες
διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης,
ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην
περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010.
4. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
παρούσας. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί
όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Ν. 4412/2016, η
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα
Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του
Αστικού Κώδικα.
5. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
εντός είκοσι (20) ημερών για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εγγυητική
Επιστολή καλής Εκτέλεσης δύναται να κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Αν παρέλθει η προθεσμία των παραπάνω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να
έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Α. 105 Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση
γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του
Ν. 4412/2016.
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6. Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος V της παρούσας.
7. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου
8. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται την αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
9. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των
συμβαλλόμενων μερών και σύμφωνα με τους οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.
4412/2016. Η αρμόδια για την παρακολούθηση και τη διοίκηση της σύμβασης
υπηρεσία του άρθρου 216 του ν. 4412/2016 ή η αρμόδια επιτροπή που συγκροτείται,
επίσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατά το ίδιο ως άνω άρθρο του νόμου,
εισηγείται για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το
άρθρο 132.

3.6 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1. Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην
αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή
αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Αντίστοιχα, αν η παραλαβή γίνει αυτοδικαίως, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 219 του ν.
4412/2016.
.

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

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

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά ή δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του προς αντικατάσταση
υπεργολάβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.8 της διακήρυξης, τότε η ως άνω
αντικατάσταση γίνεται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αναθέτουσας αρχής και
εφόσον ο νέος υπεργολάβος πληροί τις ικανότητες αυτές.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης,
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας
της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις
παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. άλλως της
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Επιτροπής που συγκροτείται επίσης με απόφαση της Α.Α. κατ’ άρθρο 216 του ν.
4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο, μετά την
κοινοποίηση στον ανάδοχο του εκάστοτε πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παρ.
6.3:
–
–
–
–

Το αντίστοιχο συμβατικό κόστος
5 πρώτων παραδοτέων
Το αντίστοιχο συμβατικό κόστος
5 επόμενων παραδοτέων
Το αντίστοιχο συμβατικό κόστος
5 επόμενων παραδοτέων
Το αντίστοιχο συμβατικό κόστος
τελευταίων 5 παραδοτέων και
Ανάδοχο.

των σχετικών παραδοτέων με την παραλαβή των
των σχετικών παραδοτέων με την παραλαβή των
των σχετικών παραδοτέων με την παραλαβή των
των σχετικών παραδοτέων με την παραλαβή των
την οριστική παραλαβή του έργου από τον

Το αντίστοιχο συμβατικό κόστος κάθε παραδοτέου υπολογίζεται με την εφαρμογή της
προσφερθείσας ενιαίας έκπτωσης (όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά) στον
προϋπολογισμό έκαστου παραδοτέου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
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εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις),
6.2. (Διάρκεια Σύμβασης) 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
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έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει
τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β` και δ` της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν
ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της Σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από τη Διεύθυνση του Ε.Ο.Μ η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο όργανο
του Ε.Ο.Μ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης ρυθμίζεται από τα
οριζόμενα στο άρθρο 216 του Ν. 4412 (όπως άλλωστε ορίζεται και στην ενότητα ΣΤ της
ΑΥμΙΜ)
6.1.2. Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής
υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής
Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι,
 να ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ανταπόκρισή του στους
όρους εκτέλεσης όπως προκύπτουν από την παρούσα και το γενικό και ειδικό
πλαίσιο συγχρηματοδότησης της πράξης, την ποσότητα, την ποιότητα και την
τήρηση των προθεσμιών παράδοσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα και το οικείο νομικό πλαίσιο.
 Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και
του υποέργου.
Η διαδικασία Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων Υποέργου
περιγράφεται ως εξής:
Διαβίβαση κάθε παραδοτέου από τους δυο επιστημονικούς υπευθύνους στην ΕΠΠΕ.
Η ΕΠΠΕ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου προκειμένου να τα αξιολογήσει.
Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί τα παραδοτέα:
α) Βάσει της ανταπόκρισής τους στο φυσικό αντικείμενο του υποέργου έτσι όπως
περιγράφεται στο Τ.Δ.Π. και στην παρούσα απόφαση, όσον αφορά στα ποσοτικά
και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.
β) Βάσει του προσδιορισμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
γ) Βάσει της προσδιορισμένης μεθοδολογίας υλοποίησης.
Η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί μετά την εξέταση των παραδοτέων :
α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει
παρεκκλίσεις κατά τα ανωτέρω.
β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν παρουσιάζουν παρεκκλίσεις που επηρεάζουν
την καταλληλότητά τους να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση των σκοπών του
υποέργου.
Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει και αποστέλλει στον Υπεύθυνο
Έργου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται με σαφήνεια οι συστάσεις της.
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Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός 10
ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων.
Ο Υπεύθυνος Έργου είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της συμμόρφωσης στις
συστάσεις. Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις συστάσεις ελέγχεται τόσο ως προς την
ποιότητα όσο και ως προς το χρόνο, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική επιστολή της
Επιτροπής.
Μετά από την αναμόρφωση των παραδοτέων κατά τις ανωτέρω συστάσεις της Επιτροπής,
το παραδοτέο επαναδιαβιβάζεται από τον Υπεύθυνο του Έργου στην ΕΠΕ.
Επιτρέπεται μόνο μία επανακατάθεση του παραδοτέου αλλιώς το παραδοτέο απορρίπτεται
και το οικείο πρακτικό διαβιβάζεται στο ΔΣ προς έγκριση.
Το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, τα οποία εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση
της Επιτροπής Παραλαβής καταγράφονται σε πρακτικά, τα οποία συνυπογράφονται από
τα μέλη της Επιτροπής.
Το πρακτικό με το οποίο παραλαμβάνεται το παραδοτέο διαβιβάζεται αμελλητί προς
έγκριση από το ΔΣ.
Η διαδικασία παραλαβής του παραδοτέου ολοκληρώνεται με την έκδοση εγκριτικής
απόφασης του ΔΣ.
Μετά την έγκριση από το ΔΣ, οι σχετικές αποφάσεις προωθούνται στο λογιστήριο που
μεριμνά για την πληρωμή του τακτικού και έκτακτου προσωπικού και των εξωτερικών
συνεργατών ανάλογα με τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες διαδικασίες

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο
παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις ή δεν έχει απορριφθεί το παραδοτέο,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6.1.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου
της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα,
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το
ημερολόγιο συνυπογράφεται από την επιτροπή της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει
επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον
χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια Σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης, ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή
της. Η ως άνω διάρκεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
του Υποέργου 1. Κατά συνέπεια το χρονοδιάγραμμα της παρούσας σύμβασης ακολουθεί
εκείνο του Υποέργου.
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6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ή επιμέρους φάσεις αυτής μπορεί να
παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50%
αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι
υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο
5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της
παρούσας.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, δηλαδή από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί
να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της αρχικής επιτροπής παραλαβής. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με
άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25%
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας,
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.1 Συνοπτική Περιγραφή της Α.Α.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ). αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και ιδρύθηκε με τον ν. 2737/1999
(«Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων»).
Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάραξη και την
υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων,
ιστών & κυττάρων.
Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (άρθρο 140
του Ν.4600/2019):
1. Εισηγείται τη σκοπιμότητα ίδρυσης, συνένωσης, διακοπής λειτουργίας δημοσίων
δομών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων
2. Εισηγείται: αα) τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, ββ)το θεσμικό πλαίσιο
ελέγχου και αξιολόγησης, γγ) τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδείας
των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων
3. Εισηγείται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας στη δωρεά και μεταμόσχευση
οργάνων, ιστών και κυττάρων
4. Διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των οργάνων, ιστών και κυττάρων από τη δωρεά
έως τη μεταμόσχευση, εφαρμόζοντας σύστημα υποβολής και διαχείρισης στοιχείων
για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις
5. Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στη διενέργεια ελέγχων δομών, σύμφωνα με το
εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου του συστήματος μεταμοσχεύσεων
6. Συλλέγει στοιχεία παρακολούθησης του μεταμοσχευτικού έργου των δομών στη
βάση των οποίων συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας σχετική ετήσιας
έκθεσης αξιολόγησης
7. Παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας, αρμοδιότητα
που, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύναψη Προγραμματικής
Συμφωνίας, μπορεί να μεταβιβάζει σε φορέα εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας
με σχετική τεχνογνωσία ή να υλοποιεί επικουρούμενος από αυτόν
8. Οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο την διακίνηση
μοσχευμάτων οργάνων, ιστών και κυττάρων, και καθορίζει το πλαίσιο της
διαδικασίας συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων
9. Τηρεί τα Εθνικά Μητρώα υποψηφίων δωρητών, εθελοντών δοτών, δοτών,
υποψηφίων ληπτών, ληπτών οργάνων, ιστών και κυττάρων και αρνητών οργάνων
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καθώς και κάθε άλλο μητρώο εθνικού επιπέδου, το οποίο είναι απαραίτητο για την
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του
10. Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη
δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων
11. Εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με διεθνείς
και ευρωπαϊκούς οργανισμούς σε θέματα δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων,
ιστών και κυττάρων. Με τους οργανισμούς αυτούς μπορεί να συνάπτει έγγραφες
συμφωνίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών του και εισηγείται σχέδιο
εναρμόνισης των σχετικών κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο
12. Εισηγείται την πολιτική τιμολόγησης, χρηματοδότησης και αποζημίωσης των
υπηρεσιών υγείας και των λοιπών υπηρεσιών, που καταναλώνονται στη δωρεά και
μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων με σκοπό την απρόσκοπτη
εξασφάλιση, διαχείριση και διακίνηση των μοσχευμάτων σε εθνικό και διακρατικό
επίπεδο
13. Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την παροχή πιστοποίησης, συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης και καθοδήγησης των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών
και κυττάρων, περιλαμβανομένης της καθοδήγησης για τη συλλογή σημαντικών
μετεγχειρητικών πληροφοριών, καθώς και για την παραγωγή, την έγκριση και τη
διάχυση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων
14. Μεριμνά για την ενημέρωση, την καθοδήγηση και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη
των υποψήφιων ληπτών, των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των
δοτών οργάνων, ιστών και κυττάρων
15. Επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο, και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης
ενημέρωσης – πληροφόρησης και εκπαίδευσης του κοινού την αύξηση του αριθμού
των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων
16. Υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς

A.1.1 Συνοπτική περιγραφή του συστήματος μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα

Η εθνική πολιτική της χώρας στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων,
ιστών και κυττάρων χαράσσεται και υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας με την
υποβοήθηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων - Ε.Ο.Μ..
Ο Ε.Ο.Μ. (Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας) και το Υπουργείο Υγείας
αποτελούν, επίσης, τις «Αρμόδιες Αρχές» που φέρουν την ευθύνη για την εφαρμογή
των διατάξεων που ενσωματώνουν στην Ελληνική νομοθεσία μια σειρά οδηγιών της ΕΕ
σχετικά κυρίως με την θέσπιση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας,
απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας, συστήματος βιοεπαγρύπνησης, διαδικασιών
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ενημέρωσης

μεταξύ

των

κρατών-μελών

που

αφορούν

στο

σύνολο

των

εμπλεκόμενων φορέων και σταδίων της αλυσίδας από την δωρεά ως την μεταμόσχευση
οργάνων, ιστών και κυττάρων και αποσκοπούν στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
Το σύστημα μεταμοσχεύσεων εμφανίζει υψηλή πολυπλοκότητα, μπορεί ωστόσο
να ιδωθεί απλοποιητικά δια μέσου των δυο βασικών λειτουργικών πυλώνων
του:
α. Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβάνει τα στάδια της αλυσίδας από την δωρεά ως την
μεταμόσχευση (δωρεά, έλεγχο, χαρακτηρισμό, αφαίρεση, συντήρηση, μεταφορά,
μεταμόσχευση) ανθρωπίνων οργάνων με σκοπό την μεταμόσχευσή στους υποψήφιους
λήπτες. Στον πυλώνα αυτό δραστηριοποιούνται, υπό την εποπτεία, τον έλεγχο -και
κατόπιν χορήγησης άδειας- των αρμόδιων αρχών, οι Οργανισμοί Αφαίρεσης και οι
Μονάδες Μεταμόσχευσης.
β. Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τα στάδια της αλυσίδας από την δωρεά ως την
μεταμόσχευση (δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, κωδικοποίηση, επεξεργασία, συντήρηση,
αποθήκευση, διανομή, εφαρμογή) ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων (καθώς και
επεξεργασμένων προϊόντων προερχόμενων από ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα) που
προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο. Στον πυλώνα αυτό δραστηριοποιούνται, υπό
την εποπτεία, τον έλεγχο-και κατόπιν χορήγησης άδειας- των αρμόδιων αρχών, οι
Οργανισμοί Προμήθειας, τα Ιδρύματα Εισαγωγής Ιστών, τα Ιδρύματα Ιστών
(Τράπεζες ιστών και κυττάρων, Ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος,
Τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος) και οι Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και
Κυττάρων.

Α.2 Αντικείμενο του Έργου

Α.2.1 Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου του έργου
A.2.1.1 Συνοπτική Περιγραφή της Πράξης “Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης
ποιότητας – ασφάλειας - βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης έλεγχου - αξιολόγησης μονάδων υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και
μεταμόσχευση
οργάνων,
ιστών
και
κυττάρων”
Βασικός σκοπός της πράξης, είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλαισίου «ποιότηταςασφάλειας

και

βιοεπαγρύπνησης»

που

διέπει

την

λειτουργία

του
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μεταμοσχεύσεων της χώρας, ελέγχεται ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή του και
εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Το πλαίσιο «ποιότηταςασφάλειας

και

βιοεπαγρύπνησης»

ενσωματώνεται

σε

ένα

ευρύτερο

πλαίσιο

«αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης» των μονάδων υγείας και λοιπών φορέων που
δραστηριοποιούνται στις μεταμοσχεύσεις, το οποίο επίσης αναπτύσσεται με την
προτεινόμενη πράξη. Τέλος μια δέσμη κρίσιμων διαδικασιών στην μεταμοσχευτική
αλυσίδα τεκμηριώνεται, τυποποιείται, μοντελοποιείται με τα εργαλεία της πληροφορικής
και υιοθετείται από τα δυο παραγόμενα πλαίσια συναποτελώντας με αυτά το τρίπτυχο
ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του συστήματος μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα.
Με την υλοποίηση της πράξης εκπληρώνονται παράλληλα οι προϋποθέσεις για την
επίλυση του προβλήματος της καθυστέρησης των Αρμοδίων Αρχών (Ε.Ο.Μ., Υπουργείο
Υγείας) στην εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στον τομέα των μεταμοσχεύσεων
(οδηγίες 2004/24/ΕΕ, 2006/17/ΕΕ, 2006/86/ΕΕ, 2010/53ΕΕ, 2012/25ΕΕ, 2015/565ΕΕ,
2015/566ΕΕ), όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία (Π.Δ.26/2008,
Ν.3984/2011, Ν.4272/2014, Π.Δ.129/2016).
Στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης:
1. H υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με την ανάπτυξη «τεχνικών
εργαλείων» για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την πλήρη εφαρμογή του
κοινοτικού και εθνικού δικαίου στις μεταμοσχεύσεις.
2. Η διασφάλιση της νομιμότητας και της διαφάνειας στις διαδικασίες αδειοδότησης των
φορέων και στην διακίνηση των μοσχευμάτων.
3. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες με επιστέγασμα την
λειτουργία του συστήματος βιοεπαγρύπνησης για την αναφορά, διερεύνηση και
καταγραφή των σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων, με ταυτόχρονη
εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας από τον δότη στον λήπτη και αντιστρόφως.
4. Η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας του συστήματος
μεταμοσχεύσεων.
5. Η προώθηση της οργανωσιακής αλλαγής στον Ε.Ο.Μ. και στις μονάδες υγείας που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταμόσχευσης, μέσω της εφαρμογής των
Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας-ΤΔΛ.
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6. Η

αύξηση

της

μεταμοσχευτικής

δραστηριότητας

μέσω

της

υποκίνησης

των

εμπλεκόμενων με την υλοποίηση της πράξης επαγγελματιών υγείας και της ενίσχυσης
του αισθήματος ασφάλειας και διαφάνειας προς τους πολίτες.
7. Η

στατιστική

παρακολούθηση

της

μεταμοσχευτικής

δραστηριότητας

και

η

συνακόλουθη διεύρυνση των δυνατοτήτων χάραξης πολιτικής στον τομέα των
μεταμοσχεύσεων.

Α.2.2 Υποέργο 1 - Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου
ποιότητας-ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου
αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης
Το Υποέργο 1 – Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχουαξιολόγησης, υλοποιείται κατά κύριο λόγο με ίδια μέσα από τον Ε.Ο.Μ. και περιλαμβάνει
(6) Πακέτα εργασίας και συνολικά (34) παραδοτέα τα οποία αναλύονται παρακάτω :

Α. ΠΕ.1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ - ΦΟΡΕΙΣ – ΜΗΤΡΩΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Με το Π.Ε.1 του Yποέργου 1 χαρτογραφείται το
σύστημα μεταμοσχεύσεων και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση με έμφαση στα
θέματα που σχετίζονται με το πλαίσιο Ποιότητας-Ασφάλειας-Βιοεπαγρύπνησης (Π-Α-Β),
το πλαίσιο Αδειοδότησης-Ελέγχου-Αξιολόγησης (Α-Ε-Α), και τη δέσμη Κρίσιμων
Διαδικασιών (Κ-Δ). Παράλληλα, παράγονται λύσεις σε λειτουργικά ή και θεσμικά κενά του
συστήματος

των

μεταμοσχεύσεων

(διαχείριση

ιστικών

μοσχευμάτων,

απόδοση

ευρωπαϊκού κωδικού ιστών και κυττάρων, ανάπτυξη εθνικού μητρώου εθελοντών δοτών
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων) που αφορούν στις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Μ.
Παραδοτέα: πέντε (5)

Παραδοτέο Π1.1 - Διαγνωστική ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
στο σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών και κυττάρων.
Παραδοτέο Π1.2 - Μητρώα Φορέων/ Δραστηριοτήτων/ Διασυνδέσεων/ Υγειονομικού
προσωπικού. α. Τομέας Οργάνων: οργανισμοί αφαίρεσης, μονάδες μεταμόσχευσης, β.
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Τομέας Ιστών & Κυττάρων: οργανισμοί προμήθειας, ιδρύματα εισαγωγής ιστών, ιδρύματα
ιστών/κυττάρων, οργανισμοί εφαρμογής στον άνθρωπο.
Παραδοτέο Π1.3 - Σχεδιασμός

ανάπτυξης και συντήρησης Εθνικού Μητρώου

Εθελοντών δοτών ΑΑΚ.
Παραδοτέο Π1.4 - Σχεδιασμός εθνικού συστήματος παραγωγής και απόδοσης Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Κωδικού Ιστών & Κυττάρων.
Παραδοτέο Π1.5 - Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ιστικών μοσχευμάτων.

Β.

ΠΕ.2:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

&

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

–

ΒΙΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Με το Π.Ε.2 του υποέργου 1. Αναλύονται οι
απαιτήσεις των κοινοτικών οδηγιών και η ευρωπαϊκή εμπειρία. Τίθενται οι βασικές αρχές
των πλαισίων τόσο στον τομέα των συμπαγών οργάνων όσο και στον τομέα των ιστών
και κυττάρων. Καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις ώστε οι μονάδες υγείας και οι λοιποί
φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
ενός

πλαισίου

μακροσκοπικά

Π-Α-Β
τα

και

στάδια

διαμορφώνονται
της

κατευθυντήριες

μεταμοσχευτικής

αλυσίδας

γραμμές.
και

Αναλύονται

επιμερίζονται

σε

δέσμες/υποκεφάλαια/κεφάλαια δραστηριοτήτων/διαδικασιών. Το συγκεκριμένο φυσικό
αντικείμενο

θέτει το «περίγραμμα» του πλαισίου Π-Α-Β που καλείται να αναπτύξει ο

ανάδοχος στο υποέργο 2.
Επιπλέον η μεταμοσχευτική αλυσίδα α) των συμπαγών οργάνων και β) των ιστών και
κυττάρων αλλά και το σύστημα βιοεπαγρύπνησης γ) των συμπαγών οργάνων και δ) των
ιστών και κυττάρων, μοντελοποιούνται ως διαδικασίες με τα εργαλεία της πληροφορικής,
με σκοπό i) να υποβοηθήσουν περαιτέρω τον ανάδοχο του υποέργου 2 στην ανάπτυξη
του πλαισίου Π-Α-Β, ii) να προκύψουν τα διαγραμματικά εργαλεία που απεικονίζουν τις
διαδικασίες και υποβοηθούν τα εμπλεκόμενα στελέχη του Ε.Ο.Μ. ή/και των φορέων στην
εκτέλεσή τους και τέλος iii) να υπάρξει το υπόβαθρο για την άμεση ανάπτυξη σχετικών
λογισμικών εφαρμογών που θα επιτρέψουν μετά το πέρας της πράξης την πληροφοριακή
υποστήριξη της εφαρμογής των εν λόγω διαδικασιών στην καθημερινή πρακτική των
μεταμοσχεύσεων.
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Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται το πλαίσιο αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης των φορέων
των δύο πυλώνων (όργανα, ιστοί και κύτταρα) του συστήματος μεταμοσχεύσεων που θα
ενσωματώσει τα οριστικοποιημένα τεύχη των «όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας» και
τις αντίστοιχες λίστες ελέγχου (που με την σειρά τους εμπεριέχουν τα οριστικά πλαίσια πα-β και τα οποία περιλαμβάνουν στον πυρήνα τους την οριστική δέσμη κ-δ).
Περιγράφονται για κάθε ένα από τα 3 υπό-πλαίσια του πλαισίου α-ε-α, οι βασικές αρχές
του, οι αναλυτικές του διαδικασίες, ο επιμερισμός αρμοδιοτήτων και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του. Για το υπό-πλαίσιο της
αξιολόγησης εκτός από τον σχεδιασμό, ολοκληρώνεται και η ανάπτυξή του καθώς
παράγονται και τα απαραίτητα εργαλεία (λίστες απαιτούμενων πληροφοριών, έντυπα
αξιολόγησης, διαδικασίες αξιολόγησης και εξαγωγής συμπερασμάτων) που καθιστούν
δυνατή την εφαρμογή του. Για τα υπό-πλαίσια της αδειοδότησης και του ελέγχου τα
τεχνικά εργαλεία αναπτύσσονται σε άλλα πακέτα εργασίας.
Παραδοτέα: έξι (6)



Παραδοτέο Π2.1 - Σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας: Βασικές αρχές
και

Δέσμες

δραστηριοτήτων-Τυποποιημένων

Διαδικασιών

Λειτουργίας

στην

μεταμόσχευση οργάνων.


Παραδοτέο Π2.2 - Σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας: Βασικές αρχές
και

Δέσμες

δραστηριοτήτων-Τυποποιημένων

Διαδικασιών

Λειτουργίας

στην

μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων.


Παραδοτέο Π2.3 - Σχεδιασμός πλαισίου βιοεπαγρύπνησης: Βασικές αρχές και
δέσμες διαδικασιών στην μεταμόσχευση οργάνων.



Παραδοτέο Π2.4 - Σχεδιασμός πλαισίου βιοεπαγρύπνησης: Βασικές αρχές και
δέσμες διαδικασιών στην μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων.



Παραδοτέο Π2.5 - Σχεδιασμός πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης
οργανισμών αφαίρεσης και μονάδων μεταμόσχευσης: Βασικές αρχές, λίστες
ελέγχου, έντυπα αξιολόγησης.



Παραδοτέο Π2.6 - Σχεδιασμός πλαισίου αδειοδότησης, ελέγχου και αξιολόγησης
οργανισμών προμήθειας, ιδρυμάτων εισαγωγής ιστών, ιδρυμάτων ιστών και
μονάδων εφαρμογής: Βασικές αρχές, λίστες ελέγχου, έντυπα αξιολόγησης.
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Γ. ΠΕ.3: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΩΡΕΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΣΤΩΝ & ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Με το ΠΕ3 και τα παραδοτέα Π.3.1 έως Π.3.8,
οκτώ (8) επιλεγμένες διαδικασίες, κρίσιμες για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα
της μεταμοσχευτικής αλυσίδας τεκμηριώνονται επιστημονικά, σχεδιάζονται, τυποποιούνται
και μοντελοποιούνται. Οι συντονιστικές διαδικασίες μεταμόσχευσης οργάνων και
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, οι διαδικασίες αξιολόγησης

καταλληλότητας

δοτών/μεταμοσχευτικού υλικού/ληπτών, οι διαδικασίες προσέγγισης και ενημέρωσης
δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών καλύπτουν μεγάλο τμήμα της μεταμοσχευτικής
αλυσίδας και είναι ιδιαίτερα σημαντικές τόσο για την έναρξη όσο και την αποτελεσματική
ολοκλήρωσή της.

Με την μορφή ενός κώδικα πρακτικής, για κάθε διαδικασία

καθορίζονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την υλοποίησή της, τα βήματαστάδια της διαδικασίας και όπου απαιτείται το επιστημονικό περιεχόμενο που θα
υιοθετηθεί. Επιπλέον οι διαδικασίες μοντελοποιούνται με τα εργαλεία της πληροφορικής,
τόσο για να προκύψουν διαγραμματικά εργαλεία που απεικονίζουν την διαδικασία και
υποβοηθούν τα εμπλεκόμενα στελέχη του Ε.Ο.Μ. ή/και των φορέων στην εκτέλεσή της,
όσο και για να υπάρξει το υπόβαθρο για την άμεση ανάπτυξη σχετικών λογισμικών
εφαρμογών που θα επιτρέψουν αμέσως μετά το πέρας της πράξης την πληροφοριακή
υποστήριξη της εφαρμογής των εν λόγω διαδικασιών στην καθημερινή πρακτική των
μεταμοσχεύσεων. Οι τυποποιημένες πλέον κρίσιμες διαδικασίες που προκύπτουν μέσω
των σχετικών παραδοτέων, «διοχετεύονται» στο σύστημα μεταμοσχεύσεων μέσω της
υιοθέτησής τους από τα πλαίσια ποιότητας - ασφάλειας και βιοεπαγρύπνησης και στη
συνέχεια από την ενσωμάτωση αυτών στο πλαίσιο αδειοδότησης, ελέγχου και
αξιολόγησης. Κατά μια έννοια το φυσικό αντικείμενο που παράγεται σε αυτό το ΠΕ θέτει
το «βάθος» του πλαισίου Π-Α-Β που θα αναπτυχθεί και εφαρμοστεί.
Παραδοτέα: οκτώ (8)
Παραδοτέο Π3.1 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" Συντονιστικής
Διαδικασίας μεταμόσχευσης οργάνων.
Παραδοτέο Π3.2 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής- Μοντελοποίηση" διαδικασίας
ορισμού και εντοπισμού αποβιώσαντα δότη σε νοσοκομειακό ή μη περιβάλλον.
Παραδοτέο Π3.3 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" διαδικασίας
αξιολόγησης της καταλληλότητας δότη οργάνων
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Παραδοτέο Π3.4 - "Βασικές αρχές - Κριτήρια - Κώδικας πρακτικής- Μοντελοποίηση"
διαδικασιών α) ένταξης στο εθνικό μητρώο υποψήφιων ληπτών και β) κατανομής ανά
όργανο
Παραδοτέο Π3.5 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής - Μοντελοποίηση" Συντονιστικής
Διαδικασίας μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων
Παραδοτέο Π3.6 - "Βασικές αρχές - Κώδικας πρακτικής- Μοντελοποίηση" διαδικασίας
αξιολόγησης της καταλληλότητας δότη ιστών και κυττάρων
Παραδοτέο Π3.7 - Τεύχη Τεκμηριωμένου περιεχομένου υποχρεωτικής ενημέρωσης: α)
Υποψήφιου ζώντα δότη οργάνων/ιστών β) υποψήφιου λήπτη γ) λήπτη δ) οικογένεια
αποβιώσαντα δότη δ) ενήλικων εθελοντών δοτών ΑΑΚ ε) Δοτών ΟπΑ.
Παραδοτέο

Π3.8

-

Κατευθυντήριες

Οδηγίες

Ψυχοκοινωνικής

προσέγγισης

δοτών/οικογενειών δοτών/ληπτών

Δ. ΠΕ.4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ:
ΤΕΥΧΗ "ΌΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" ΦΟΡΕΩΝ
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Η ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης και
ελέγχου των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταμοσχεύσεων
πραγματοποιείται με το ΠΕ4 του υποέργου 1, διαρκεί σχεδόν όσο και η πράξη και ξεκινά
με το πολύ σημαντικό παραδοτέο Π1.1. Με το συγκεκριμένο παραδοτέο παράγεται το
πρότυπο τεύχος "Όρων & Προϋποθέσεων λειτουργίας" και η πρότυπη" Λίστα Ελέγχου"
που αποτελούν υποδείγματα τεύχους και λίστας με δομημένο περιεχόμενο (Προσωπικό,
εγκαταστάσεις, εξοπλισμοί, διασυνδέσεις φορέων, διαδικασίες ποιότητας-ασφάλειαςβιοεπαγρύπνησης, μεταφορές μεταμοσχευτικού υλικού κλπ), που οι Ομάδες Δημιουργίας
Παραδοτέου

πρέπει

να

παράγουν

ανά

κατηγορία

φορέων.

Το

σύνολο

της

μεταμοσχευτικής δραστηριότητας (το οποίο τελεί υπό αδειοδότηση και έλεγχο), εκτός από
την βασική του διάκριση στους τομείς των συμπαγών οργάνων και των ιστών και
κυττάρων, μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με διάφορα κριτήρια, τα σημαντικότερα εκ των
οποίων είναι, ανά φορέα, ανά μεταμοσχευτικό υλικό και ανά δραστηριότητα ή στάδιο της
μεταμοσχευτικής αλυσίδας. Προκειμένου να παραχθούν οι "Όροι & Προϋποθέσεις
λειτουργίας" για το σύνολο του συστήματος ακολουθήθηκε ως βασικός οδηγός το θεσμικό
πλαίσιο και οι συγκεκριμένες διατάξεις που απαιτούν την έκδοση των σχετικών
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υπουργικών αποφάσεων ανά φορέα. Ωστόσο η ανάπτυξη του πλαισίου αδειοδότησης
χρησιμοποιεί και τα τρία κριτήρια. Δημιουργείται ένα σπονδυλωτό σύστημα που εκτός από
τους γενικούς όρους ανά κατηγορία φορέα (πχ οργανισμοί αφαίρεσης, μονάδες
μεταμόσχευσης στον τομέα των οργάνων και οργανισμοί προμήθειας, ιδρύματα
εισαγωγής ιστών, ιδρύματα ιστών και μονάδες εφαρμογής στον τομέα των ιστών και
κυττάρων)

περιέχει

συγκεκριμένους

και

εξειδικευμένους

όρους-απαιτήσεις

ανά

μεταμοσχευτικό υλικό (καρδιά, νεφρός, πνεύμονας, ήπαρ, πάγκρεας και νησίδια
παγκρέατος στον τομέα των οργάνων και περιφερικά/μυελός των οστών, μονάδες Οπ.Α,
ιστικά μοσχεύματα κερατοειδούς, οστικά μοσχεύματα, λοιπά ιστικά μοσχεύματα, στον
τομέα των ιστών και κυττάρων) και ανά δραστηριότητα ή στάδιο της μεταμοσχευτικής
αλυσίδας (δωρεά, έλεγχο, αφαίρεση, συντήρηση, μεταφορά, μεταμόσχευση ανθρώπινων
οργάνων και δωρεά, προμήθεια, έλεγχο, κωδικοποίηση, επεξεργασία, συντήρηση,
αποθήκευση, διανομή, εφαρμογή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων). Με την υλοποίηση
των παραδοτέων Π1.1 έως Π4.10 προκύπτει κατά συνέπεια, ένα ολοκληρωμένο και
ευέλικτο σύστημα αδειοδότησης που μπορεί να ανταποκρίνεται και να αντιμετωπίσει
οποιοδήποτε αίτημα φορέα για αδειοδότηση σε οποιονδήποτε επιτρεπτό συνδυασμό
τομέων, τύπων φορέων, μεταμοσχευτικών υλικών και δραστηριοτήτων. Οι λίστες ελέγχου
που παράγονται κατά αντιστοιχία των τευχών θα είναι επίσης σπονδυλωτές και θα
αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων αδειοδότησης και
ελέγχου από τα στελέχη του

Ε.Ο.Μ. του Υπουργείου Υγείας και λοιπών φορέων που

συμμετέχουν στις σχετικές διαδικασίες. Αξίζει να σημειωθεί επίσης για μια ακόμη φορά ότι
οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας περιλαμβάνουν τα πλαίσια π-α-β και την εφαρμογή
τους, ως ξεχωριστό όρο-ενότητα απαιτήσεων για αδειοδότηση και ότι εντός αυτής της
ενότητας περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης της οριστικοποιημένης δέσμης κ-δ.
Παραδοτέα: δέκα (10)
Παραδοτέο Π4.1 - Πρότυπο τεύχος "Όρων & Προϋποθέσεων λειτουργίας" και Πρότυπη"
Λίστα Ελέγχου". Οριοθέτηση Δραστηριοτήτων προς αδειοδότηση. Δομή-Περιεχόμενα.
Παραδοτέο Π4.2 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Οργανισμών Αφαίρεσης. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα ανά όργανο)
Παραδοτέο Π4.3 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Μονάδων Μεταμόσχευσης. Έξι υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα ανά όργανο & 1 πολλαπλών
οργάνων)
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Παραδοτέο Π4.4 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Οργανισμών Προμήθειας. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) ΑΑΚ β) ΟπΑ/
αμνειακές μεμβράνες γ) οφθαλμικά μοσχεύματα δ) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι ε) δέρμα
στ) καρδιακές βαλβίδες
Παραδοτέο Π4.5 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Τραπεζών Ιστών και κυττάρων. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) οφθαλμικά
μοσχεύματα β) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι γ) δέρμα δ) καρδιακές βαλβίδες ε) αμνειακές
μεμβράνες
Παραδοτέο Π4.6 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Τραπεζών και Ιδιωτικών Τραπεζών ΟπΑ
Παραδοτέο Π4.7 - Τεύχη Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστες Ελέγχου
Μονάδων εφαρμογής στον Άνθρωπο. Πέντε υπό-παραδοτέα (τεύχος-λίστα) για: α) ΑΑΚ
β) οφθαλμικά μοσχεύματα/αμνειακές μεμβράνες γ) οστικά μοσχεύματα/χόνδροι δ) δέρμα
ε) καρδιακές βαλβίδες
Παραδοτέο Π4.8 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Ιδρυμάτων Εισαγωγής Ιστών
Παραδοτέο Π4.9 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Φορέων αποθήκευσης διακίνησης και διανομής ιστών και κυττάρων
Παραδοτέο Π4.10 - Τεύχος Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας και Λίστα Ελέγχου
Κέντρων Δοτών

Α.2.3 Υποέργο 2: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότηταςασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης»
Στο πλαίσιο του υποέργου 2 επιδιώκεται η ανάπτυξη των πλαισίων ποιότητας – ασφάλειας
– βιοεπαγρύπνησης. Η ανάπτυξη των πλαισίων π-α-β διαρθρώνεται σε τρία Πακέτα
Εργασίας. Το πρώτο αφορά την κάλυψη της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας των
φορέων στον τομέα της μεταμόσχευσης οργάνων, το δεύτερο στον τομέα της
μεταμόσχευσης ιστών και κυττάρων και το τρίτο καλύπτει τις διαδικασίες δια των οποίων
ο Ε.Ο.Μ. συμμετέχει στη μεταμοσχευτική διαδικασία (συντονιστική διαδικασία, διακρατική
ανταλλαγή μεταμοσχευτικού υλικού, μεταβάσεις ασθενών εκτός Ελλάδος). Κυρίαρχο
κριτήριο στην κάλυψη του συνόλου της μεταμοσχευτικής δραστηριότητας με πλαίσια π-α-
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β και συνακόλουθα στην διαμόρφωση των παραδοτέων της Φάσης Α’ του υποέργου 2
είναι το μεταμοσχευτικό υλικό. Ο τομέας των οργάνων περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις
οργάνων και ο τομέας των ιστών και κυττάρων επίσης πέντε περιπτώσεις (δύο
περιπτώσεις στον υποτομέα των κυττάρων και τρεις περιπτώσεις στον υποτομέα των
ιστών). Για κάθε μία από τις δέκα περιπτώσεις μεταμοσχευτικού υλικού αναπτύσσεται ένα
πλαίσιο π-α-β που καλύπτει το σύνολο των σταδίων και των εμπλεκόμενων φορέων της
αντίστοιχης μεταμοσχευτικής αλυσίδας. Δεδομένου ότι όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα
πλαίσια π-α-β ενσωματώνονται στους «όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας» του πλαισίου
α-ε-α, και στην περίπτωση της ανάπτυξης των πλαισίων π-α-β παράγεται ένα σπονδυλωτό
σύστημα που να μπορεί να καλύπτει όλους τους δυνατούς, επιτρεπτούς συνδυασμούς
αιτημάτων αδειοδότησης. Με εισροές από τις ομάδες εργασίας του Ε.Ο.Μ., των βασικών
σχεδιαστικών αρχών του πλαισίου π-α-β και της δέσμης κ-δ, τις ελάχιστες απαιτήσεις των
εναρμονισμένων

κοινοτικών οδηγιών και τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις της εθνικής

νομοθεσίας καθώς και την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία του
στα συστήματα ποιότητας και στα συναφή πεδία, αναπτύσσει το εκάστοτε πλαίσιο σε
δύο βασικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο αναλύει και καταγράφει τις εφαρμοζόμενες
διαδικασίες της μεταμοσχευτικής αλυσίδας του υπό μελέτη μεταμοσχευτικού υλικού.

A.2.4 Το Έργο του Τεχνικού Συμβούλου – Περιγραφή Απαιτήσεων - Παραδοτέα
Με το Έργο του Τεχνικού Συμβούλου επιδιώκεται η επιχειρησιακή και συμβουλευτική
υποστήριξη του Ε.Ο.Μ, στην υλοποίηση του αντικειμένου της Πράξης και ειδικότερα του
Υποέργου 1 - Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου
ποιότητας-ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου
αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης, μέσω της συμβολής του σε συγκεκριμένα
Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα.
Σε ένα Γενικό επίπεδο το Έργο του Τεχνικού Συμβούλου αφορά τη συνδρομή του




στα παραδοτέα που παράγουν τα τεύχη των "Όρων & Προϋποθέσεων λειτουργίας"
για την αδειοδότηση διαφόρων κατηγοριών φορέων προκειμένου να παραχθεί η
Τεχνική ενότητα κάθε παραδοτέου η οποία περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαιαυποκεφάλαια κλπ που έχουν «τεχνική» διάσταση (χώροι, εγκαταστάσεις,
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός, πληροφορική-διαχείριση
πληροφορίας-κωδικοποιήσεις,
συντήρησηαποθήκευση-μεταφορά
μεταμοσχευτικού υλικού κλπ) και
στη μοντελοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις μεταμοσχευτικές
αλυσίδες οργάνων, ιστών και κυττάρων, τη διαδικασία βιοεπαγρύπνησης σε
όργανα, ιστούς και κύτταρα αλλά και κρίσιμες διαδικασίες των μεταμοσχεύσεων. Η
σύνθετη και ταυτόχρονα επιστημονική τεχνική γνώση που απαιτείται για την
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παραγωγή αυτών των υπό-παραδοτέων καθιστά αναγκαία την πρόσκτηση των
σχετικών εξωτερικών υπηρεσιών καθώς ο Ε.Ο.Μ. δεν διαθέτει τις σχετικές
επιστημονικές γνώσεις πολύ δε περισσότερο δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία ή
υπηρεσία πληροφορικής.
Συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα εκπονήσει τα παρακάτω παραδοτέα :

1. Π1.
Πακέτο Εργασίας Π2.1 / Μοντελοποίηση μεταμοσχευτικής αλυσίδας
συμπαγών οργάνων
2. Π2.
Πακέτο Εργασίας Π2.2 / Μοντελοποίηση μεταμοσχευτικής αλυσίδας
ιστών/κυττάρων
3. Π3.
Πακέτο Εργασίας Π2.3 / Μοντελοποίηση διαδικασίας βιοεπαγρύπνησης
συμπαγών οργάνων
4. Π4.
Πακέτο Εργασίας Π2.4 / Μοντελοποίηση διαδικασίας βιοεπαγρύπνησης
ιστών/κυττάρων
5. Π5.
Πακέτο Εργασίας Π3.1 / Μοντελοποίηση της συντονιστικής διαδικασίας
μεταμόσχευσης οργάνων
6. Π6.
Πακέτο Εργασίας Π3.2 / Μοντελοποίηση της διαδικασίας ορισμού και
εντοπισμού αποβιώσαντα δότη σε νοσοκομειακό ή μη περιβάλλον
7. Π7.
Πακέτο Εργασίας Π3.3 / Μοντελοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της
καταλληλότητας δότη οργάνων
8. Π8.
Πακέτο Εργασίας Π3.4 / Μοντελοποίηση των διαδικασιών: α) ένταξης στο
εθνικό μητρώο υποψήφιων ληπτών και β) κατανομής ανά όργανο
9. Π9.
Πακέτο Εργασίας Π3.5 / Μοντελοποίηση της συντονιστικής διαδικασίας
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
10. Π10.
Πακέτο Εργασίας Π3.6 / Μοντελοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης της
καταλληλόλητας δότη ιστών και κυττάρων
11. Π11.
Πακέτο Εργασίας Π4.1 / Τεχνική ενότητα του πρότυπου τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Πρότυπης Λίστας Ελέγχου
12. Π12.
Πακέτο Εργασίας Π4.2 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Οργανισμούς Αφαίρεσης
13. Π13.
Πακέτο Εργασίας Π4.3 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Μονάδες Μεταμόσχευσης
14. Π14.
Πακέτο Εργασίας Π4.4 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Οργανισμούς Προμήθειας
15. Π15.
Πακέτο Εργασίας Π4.5 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Τράπεζες Ιστών & Κυττάρων
16. Π16.
Πακέτο Εργασίας Π4.6 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου Τραπεζών και Ιδιωτικών
Τραπεζών ΟπΑ
17. Π17.
Πακέτο Εργασίας Π4.7 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Μονάδες Εφαρμογής στον
Άνθρωπο
18. Π18.
Πακέτο Εργασίας Π4.8 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Ιδρύματα Εισαγωγής Ιστών
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19. Π19.
Πακέτο Εργασίας Π4.9 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Οργανισμούς Αφαίρεσης
20. Π20.
Πακέτο Εργασίας Π4.10 / Τεχνική ενότητα του τεύχους Όρων και
Προϋποθέσεων Λειτουργίας και της Λίστας Ελέγχου σε Κέντρα Δοτών

Η μοντελοποίηση των διαδικασιών θα πρέπει να γίνει με γραφικό τρόπο με χρήση
εργαλείου λογισμικού και τη χρήση του προτύπου BPMN 2.0

Α.3 Χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα του έργου

Η σειρά και τα χρονικά περιθώρια παραγωγής των Παραδοτέων της Σύμβασης από τον
Ανάδοχο θα ακολουθεί τον εκάστοτε ισχύοντα χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης του
Υποέργου 1, όπως κάθε φορά τροποποιείται και εγκρίνεται από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη διαδικασία παραλαβής.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και 87 λεπτών (30483.87 €) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΦΠΑ 24%: επτά χιλιάδες τριακόσια δεκαέξι ευρώ και 13 λεπτά (7316,13€).
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(37.800,00€)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
1. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τις παρακάτω ενότητες σε αντιστοιχία με τα κριτήρια αξιολόγησης, και να
περιέχει κατάλληλο υλικό που θα τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του, και θα
απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.
ΕΝΟΤΗΤΑ-Α: «Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου»
1. Εισαγωγή – απαιτήσεις, προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης έργου
2. Περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών
3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Παραδοτέα
Η μοντελοποίηση των διαδικασιών θα πρέπει να γίνει με γραφικό τρόπο με χρήση
εργαλείου λογισμικού και τη χρήση του προτύπου BPMN 2.0

ΕΝΟΤΗΤΑ-Β: «Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου»
1. Στελέχη Ομάδας Έργου – Ρόλοι – Ανάλυση προσφερόμενων Α/Μ
2. Σχήμα διοίκησης και διαχείρισης έργου – διαδικασίες επικοινωνίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να
έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, να έχουν τα περιεχόμενα που περιγράφονται
παρακάτω, να είναι υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα από τον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό
πρόσωπο) ή τον νόμιμο εκπρόσωπο των συμμετεχόντων νομικών προσώπων. Η μη
τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης.

Τόπος, ημερομηνία

ΑΠΟ: Στοιχεία οικονομικού φορέα

ΠΡΟΣ: Τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων

ΘΕΜΑ: Οικονομική Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου»
στο πλαίσιο υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 “Σχεδιασμός κρίσιμων
διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης,
σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης -ελέγχου – αξιολόγησης” της
Πράξης
“Ανάπτυξη
πλαισίου
διαχείρισης
ποιότητας-ασφάλειαςβιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων
Υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και
κυττάρων”», με κωδικό ΟΠΣ 5004207 από τον Εθνικό Οργανισμό
Μεταμοσχεύσεων.
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Με την παρούσα προσφορά δηλώνω ότι ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω στο Συνοπτικό
Διαγωνισμό που προκηρύσσει ο Ε.Ο.Μ με ΑΔΑ: ……………….. για την ανάθεση των
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1
της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5004207.

Επίσης δηλώνω ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
1) Δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα στοιχεία μου/μας όπως σας έχουν υποβληθεί.
2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης τους οποίους έλαβα

γνώση και τους οποίους αποδέχομαι.
3) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα προσφορά και το Τ.Ε.Υ.Δ είναι αληθή και

ακριβή.
4) Είμαι φορολογικά ενήμερος.
5) Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος.
6) Η προσφορά μου αφορά το σύνολο των υπηρεσιών και ανέρχεται σε ….. (ολογράφως

και αριθμητικώς) ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., και σε ….. (ολογράφως και αριθμητικώς) ΕΥΡΩ με
Φ.Π.Α.
7) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση των ειδών και υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
8) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρεις (3) μήνες από την επόμενη της Διενέργειας

της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 Άρθρο 97
του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α 147/8-08-2016).
9) Έχω άμεση διαθεσιμότητα και αποδέχομαι τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης των

υπηρεσιών, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Ο/H …………..
(Υπογραφή)
(Ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV.
(Τ.Ε.Υ.Δ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΕΝΤΥΠΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗΣ

[άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΜΕΡΟΣ Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες σε κάθε Ενότητα του Τ.Ε.Υ.Δ θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον
οικονομικό φορέα

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ):
Ονομασία: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 100009435
Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 5, 11521, ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2132027001
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hellenictransplantorg@gmail.com
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.eom.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Παροχή
Υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 “Σχεδιασμός κρίσιμων
διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας- ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη
πλαισίου αδειοδότησης -ελέγχου – αξιολόγησης” της Πράξης “Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότηταςασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών
φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων”», με κωδικό ΟΠΣ 5004207 από τον Εθνικό
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ….
Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΜΕΡΟΣ II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα – (Α) Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό
φορέα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

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 αρμόδιοι:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
επιχείρηση;
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):

α) [……]

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:

β) [……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΜΕΡΟΣ II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα – (Β) Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους
εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης
εφόσον απαιτείται:

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

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.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΜΕΡΟΣ II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα – (Γ) Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις
ικανότητες άλλων Φορέων
ΣΤΗΡΙΞΗ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV;

[]Ναι []Όχι

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 τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος Μέρους και σύμφωνα με το Mέρος ΙΙΙ, για κάθε έναν από τους σχετικούς
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους 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 έναν από τους οικονομικούς φορείς.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΜΕΡΟΣ II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα – (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

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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).

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΜΕΡΟΣ III: Λόγοι αποκλεισμού – (Α) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73, παρ. 1, ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετε:

α) Ημερομηνία:[ ],

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

σημείο-(-α): [ ],

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

λόγος(-οι):[ ]
β) [……]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΜΕΡΟΣ III: Λόγοι αποκλεισμού – (Β) Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ή ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

β)[……]

β)[……]

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες

- 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; Διευκρινίστε:

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;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……]

[……]

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

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
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ΜΕΡΟΣ III: Λόγοι αποκλεισμού – (Γ) Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ,
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

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 οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες καταστάσεις :

[] Ναι [] Όχι

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί
συμβιβασμού, ή

σε

διαδικασία

πτωχευτικού

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
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές τις περιστάσεις:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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ΜΕΡΟΣ IV- Κριτήριο Επιλογής: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα-επάρκεια
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 προκήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην προκήρυξη
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στην
προκήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη):

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους
ή ιδιωτικούς:

[…...........]

Περιγραφή

….

ποσά

ημερομηνίες

….

Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων διατίθεται από τον ίδιο τον πάροχο ή τον
εργολάβο:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, την εκτέλεση της
σύμβασης:

[] Ναι [] Όχι

[……..........................]
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ΜΕΡΟΣ V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 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
αναφέρονται, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών στις οποίες έχω υποβάλει
στο/στη (να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο) του παρόντος Τ.Ε.Υ.Δ για τους σκοπούς
της συγκεκριμένης διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών με Α.Δ.Α: …..

Ημερομηνία, τόπος, υπογραφή(-ές): […………..…]

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

78

19PROC005080324 2019-06-07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ)
Τσόχα 5, 11521 Αθήνα
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 της (συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού) …………. 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...................
Προκήρυξή 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.
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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