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Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση σε Ενεργειακό Επιθεωρητή 
έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίωνκαι των ΗΜ εγκαταστάσεων 
του Νοσοκοµείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφερότερη από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής.

 

Το  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις 
1. Του ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2.του Π.∆. 80/2016, περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα 

και ισχύει
3. Του Π.∆.28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-2015) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα 

και στοιχεία.
4. Του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/2014). 
5. του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) -
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6.Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).

7.του Ν.3329/2005, περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Των άρθρων 52 επ του Τρίτου Μέρους «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» του ν. 4409/16

10. Του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.2.2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις»

11. Των άρθρων 13-17 του ν.3661/2008 «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και 
άλλες διατάξεις»

12. Τον ισχύοντα Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
13. Τις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ επί της έκδοσηςπιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης
14. Της Εγκύκλιου περί της εφαρµογής του ισχύοντα Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
Β.Τις αποφάσεις και έγγραφα :
1. Την υπ’αριθµ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σχετικά µε την 

έγκριση «Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)» (ΦΕΚ 3698/τ.Β’/16-11-2016)
2. Την υπ’αριθµ. πρωτ. 88/7-9-2016 απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας, σύµφωνα µε την οποία, η 

αρµοδιότητα της ΕΠΥ περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών καταργήθηκε από τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016.
3. Την υπ’αριθµ.4η/Θ.22/16-03-2017 (Α∆Α: 6Ξ224690Ω∆-244) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Νοσοκοµείου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.1
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4. Την υπ’αριθµ. 16η/Θ.21/13-09-2017 (Α∆Α: ΩΙΠ74690Ω∆-ΝΩΓ) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (Ορθή Επανάληψη) του εν λόγω διαγωνισµού.

5. Το υπ’αριθµ. 11696/30-3-2018 διευκρινιστικό έγγραφο της Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών
5. Την υπ’αριθµ. 526/2018 (Α∆Α:ΩΒ9Ρ4690Ω∆-462) απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης.

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση σε  Ενεργειακό Επιθεωρητή έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσηςτων κτιρίων και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου(CPV : 71314300-5) µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, προϋπολογισµού δαπάνης 45.000,00€
συµπεριλαµβανοµένουΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου ΚΑΕ 0439.
Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

της παρούσας στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. Η προθεσµία τίθεται προσαυξηµένη, σύµφωνα µε άρθρο 120 παρ.4 ν. 4412/2016, 
καθώς απαιτείται επιτόπια επίσκεψη για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς
ΤοποσΥποβολησΠροσφορασ Ηµεροµηνίες 

ΥποβολησΠροσφορων
Ηµεροµηνία 

αποσφράγισης 
προσφορώνΕναρξη Ληξη προσφορών

τµηµαπρωτοκολλουπγναττικο
ν
ριµινι 1 χαιδαρι

3.05.2018
Ηµερα: Πέµπτη
ΩΡΑ:9.00

23.05.2018
Ηµερα:Τεταρτη
ΩΡΑ:14.00

24.05.2018
Ηµερα: πεµπτη
Ώρα 12:00mµ

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης των προσφορών, είναι εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στον διαγωνισµό υποβάλλοντας µια και µοναδική προσφορά.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συµµετέχων ή ένας εκπρόσωπος του, ο 

οποίος θα πρέπει να έχει µαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν την νόµιµη εκπροσώπηση.
Αρµόδια για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών είναι η τριµελήςΕπιτροπή ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, η οποία θα συγκροτηθεί µε απόφαση ∆ιοικητή ειδικά για το σκοπό αυτό και η οποία 
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
ΑΦΜ: 999696736, ∆ΟΥ: Χαϊδαρίου
Ρίµινι 1 Χαϊδάρι, ΤΚ 12462
Κωδικός NutsEL300

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αργυρώ Σαντοριναίου, τηλ. 2105831058, email: asant@attikonhospital.gr
Ν.Καλκαντέρα, τηλ. 2105831026, e-mail: nkalk@attikonhospital.gr, 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η διακήρυξη αναρτήθηκεστο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και στη διαδικτυακή 
εφαρµογή  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στις 30.04.2018,καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.attikonhospital.gr. 
Το Νοσοκοµείο  δύναται να προσκαλέσει επιπλέον και 3 τουλάχιστον συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά.
Ειδικότερα ο διαγωνισµός  θα διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναιη ανάθεση σε  Ενεργειακό Επιθεωρητή έκδοσηςΠιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 

των κτιρίων και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τους όρους του Μέρους Β΄ της παρούσης. Κριτήριο 
ανάθεσης είναι  η πλέον συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.

Συγκεκριµένα, αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της 
ενεργειακής συµπεριφοράς των εξεταζόµενων κτιρίων και τεκµηριώνεται µε την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
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Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε kWh/m2 /έτος) και αφορά τα κτίρια και Η/Μ 
εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου συνολικής επιφάνειας 75.000,00m2περίπου.

Αναλυτικά:
-Το κυρίως κτίριο του Νοσοκοµείου (επίπεδα από -1 έως και 6) και τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτού:73.307,46 τµ περίπου
-Το κτίριο Πειραµατόζωωνκαι τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτού:: 408,65 τµ περίπου
-Το ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας (σε δύο επίπεδα 0,+1) και τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτού:1.156,48 τµ περίπου 

Άρθρο 2
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης.

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί να παρατείνεται, µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Εάν η παράταση 
δίνεται κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου, το αίτηµα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου.

Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει 
ολοκληρώσει το αντικείµενο της σύµβασης.

Άρθρο 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

O προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ(45.000€), 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου κι 
ειδικότερα τον ΚΑΕ 0439.

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εκ του νόµου επιβαλλόµενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, στην οποία θα 
υποβληθεί ο οικονοµικός φορέας για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την 
παρούσα.

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεισύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου, 
ύστερα από την ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή, µε βάση τα δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει. 

Άρθρο 4
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
εγκατεστηµένα:

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, 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 που απασχολούνται µε την 
παραγωγή ή προµήθεια ειδών, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των  προσωρινών συµπράξεων δεν υποχρεούνται να 
λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται 
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

Ειδικότερα στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής ειδικευµένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, όπως 
ορίζονται στην παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο 
Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 54 του ν. 4409/16.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 54 παρ. 4 ν. 
4409/16 και είναι εγγεγραµµένα στο αντίστοιχο µητρώο. 

Άρθρο 5
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσια σαράντα (240)  ηµέρες από την επόµενη της 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκοµείο, πριν από τη λήξη της, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της 

διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν το Νοσοκοµείο κρίνει αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί 

3

ΑΔΑ: 63ΓΖ4690ΩΔ-8ΗΦ



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.

Άρθρο 6
ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειµένου της παρούσας, δηλαδή για την έκδοση Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου του Νοσοκομείου σύµφωνα µε τους όρους του Μέρους Β’ της παρούσας. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 7
ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά και έγγραφα οφείλουν 
να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν υποβαλλόµενα τεχνικά 
φυλλάδια που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική.

 
 

Άρθρο 8
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές µπορούν να υποβληθούν 
από τους οικονοµικούς φορείς- ενδιαφερόµενους µέχρι τις 14/05/2018 και ώρα 14.00 µµ. και αυτές (πληροφορίες - διευκρινίσεις) 
θα παρέχονται από µέρους της αναθέτουσας αρχής µέχρι τις 17/05/2018 και ώρα 15.00πµ.  

Άρθρο 9
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στoΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
(Παράρτημα ΙΙΙ).

Προς διευκόλυνση των συµµετεχόντων το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµηµορφή στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκοµείουwww.attikonhospital.gr. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το Νοσοκοµείο αποκλείει έναν οικονοµικό 
φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 
σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, το Νοσοκοµείο µπορεί να 
αποκλείσει οικονοµικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 
4412/2016.

 
Άρθρο 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν 

επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί 

φορείς απαιτείται:
1. Να είναι κάτοχοι άδειας Γ΄ Τάξης για κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις θέρµανσης και κλιµατισµού µε Αριθµό Μητρώου (θα 

αναγράφεται ο αριθµός µητρώου) για την παροχή υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ καθώς και την έκδοση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία

2. Να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ µε δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων 
κτιρίων

3. Να διαθέτουν εµπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη εµπειρία ενεργειακών µελετών σε κτίρια 
αντίστοιχης επιφάνειας µε αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις.

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του παρόντος 
άρθρου 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 ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), σύµφωνα µε το άρθρο  12.1

Άρθρο 11
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά 
β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, 
γ) ο τίτλος της παρούσας
δ) η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 
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ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν τους κάτωθι αναφερόµενους ξεχωριστούς 
σφραγισµένους φακέλους, σε πρωτότυπο και αντίγραφο,  οι οποίοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 1:

 
11.1. Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», (πρωτότυπο και 

αντίγραφο) ο οποίος περιέχει:

     Α. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται  υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ύψους 2% 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισµού εκτός ΦΠΑ. 
Η  εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. 
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα 

λαµβάνονται υπ’ όψιν.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά 

της απόφασης κατακύρωσης και β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ΄αυτών.

Β. Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, µε 
βάσει το πρότυπο του Παραρτήµατος ΙΙΙ.

Το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, 
νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύονκαταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης.
 

Γ. Βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου στην οποία θα αναγράφεται ότι ο 
υποψήφιος ανάδοχος προσήλθε στο Νοσοκοµείο και έλαβε πλήρη γνώση των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων αυτού.

∆. Λίσταµε πελατολόγιο που θα αφορά στην έκδοση Π.Ε.Α. Στην λίστα θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον τρία 
(3) κτίρια επιφάνειας µεγαλύτερης των 1000m2. Για τα κτίρια αυτά θα πρέπει να προσκοµισθεί  και φωτοτυπία του 
πιστοποιητικού  που έχει εκδοθεί

 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, που αποδεικνύουν τα αναφερόµενα στο ΤΕΥ∆.

11.2 Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς και συγκεκριµένα:

α) Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και 
παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα 
συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά.  Τα στοιχεία τεχνικής 
προσφοράς αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, ποιότητα, τεχνική υποστήριξη και κάλυψη. Επίσης επί ποινή 
αποκλεισµού θα περιλαµβάνει

• Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου
• Τρόπος Υλοποίησης/Οργάνωσης του Έργου, πληρότητα/ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών – παραδοτέων
• Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης – Οργάνωση παραδοτέων
• Οµάδα Έργου
• Σχήµα ∆ιοίκησης και οργάνωσης του Έργου
• Στελέχωση, διαθεσιµότητα και καταλληλότητα της οµάδας Έργου.

 
11.3 Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει συµπληρωµένο 

τονπίνακα του Παραρτήµατος Ι.
Η προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνει όλες τις εργασίες που περιγράφονται στο Μέρος Β΄
Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, στην οποία θα υποβληθεί ο οικονοµικός φορέας για την 
παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα.

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή και δεν ανατιµώνται για κανένα λόγο, 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των εποµένων του.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Το αποτέλεσµα θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα, που θα προσφέρει την πλέον συµφερότερη από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που 
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ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπιν προσκλήσεως των 
διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο 
που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.

 
11.4 Ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές
Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τα αγαθά, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 

Προσφορών απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της.

Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούνεγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις 
εξαιρετικάευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή τηνπρωτοτυπία των 
προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν τηναπόρριψη της προσφοράς. Ο προσφέρων 
υποχρεούνται να παρέχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός της ανωτέρω προθεσµίας.

Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του 
κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται 

 
11.5 Γενικοί όροι 
1. Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
i. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση 
υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.

ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας 
αυτής, έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων 
(Ν4194/2013)και συνοδεύονται από την επίσηµη µετάφρασή τους.

iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. 

iv. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.  

Άρθρο 12
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών το Νοσοκοµείο µπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλει, εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Οµοίως, το Νοσοκοµείο µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, εντός επτά (7) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. 

Άρθρο 13
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση  του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονοµικών προσφορών θα γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίασηστις 24/05/2018 στις 11.00πµαπό την αρµόδια 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό 
πρακτικό. 

Για την επικύρωση των αποτελεσµάτων του ανωτέρω σταδίου εκδίδεται µια απόφαση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιου του Νοσοκοµείου
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Άρθρο 14
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

    Α.  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός 
προθεσµίας, δέκα(10) ηµερών, σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 , των κάτωθι εγγράφων, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του ν. 4412/2016.

Αν έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το ΤΕΥ∆, οι 
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί το Νοσοκοµείο σχετικά και το 
αργότερο µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Β. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 9 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησηςή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναµου εγγράφου 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 της παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 

2.Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται 
στην καταβολή εισφορών. ∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας :

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
- Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε 

ασφαλιστικούς οργανισµούς,
- Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την 

εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε τη εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά 

ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία να φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 
ασφαλισµένος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώµατος αυτής από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή µε 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 
καταβολή εισφορών.

3.Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονοµικοί φορείς είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού.

4.Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν 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 δεν έχουν τεθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.

Γ. Για την απόδειξη της απαίτησης των άρθρων 10 προσκοµίζουν:
1. Άδεια Γ’ Τάξης για κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις θέρµανσης και κλιµατισµού µε Αριθµό Μητρώου για την παροχή 

υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 
2. Πιστοποιητικό  εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ 
3. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 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 ή αίτησης συµµετοχής. Σε περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι εφικτή οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν ένορκη βεβαίωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα 
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής: 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/∆1632/2011 (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. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν 
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από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του 
κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την 
ένδειξη: 

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Σ01/2018

για τηνανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
του κτιρίου του Νοσοκοµείου

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: tttt

 
Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς 

και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της.
Στο φάκελο περιλαµβάνεται συνοδευτικό έγγραφο, στο οποίο απαριθµούνται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 

δικαιολογητικά.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Το Νοσοκοµείο µπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

Η αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισµό

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο  ΤΕΥ∆ 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται. 

Οµοίως, αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και 
καταπίπτει υπέρ του Νοσοκοµείου, η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να 
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της 
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. 

Τα αποτελέσµατα των σταδίων των άρθρων 13 και 14, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές µπορούν να λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.
 

Άρθρο 15
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Νοσοκοµείο µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 
ενδεικτικά, σε κάθε περίπτωση, προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, 
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θεωρούµενων όλων ως ουσιωδών.
2. 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 
τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας

3. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας

4. Είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση
5. Το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου ή περιλαµβάνει όρο 

αναπροσαρµογής του τιµήµατος ή είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών του άρθρου 24 
ν. 3846/2010

 
Άρθρο 16

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου ύστερα από γνώµη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016. 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και 
την ανάθεση της σύµβασης.

Άρθρο 17
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Νοσοκοµείο, µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ιδίως:

1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, 

2. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης
3.Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
4. Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή.
5. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 
6.Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 
7.Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, το 

Νοσοκοµείο µπορεί, µετά από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης, 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. 

Το Νοσοκοµείο διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης, να αποφασίσει, 
παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 
σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης των άρθρων 29 
και 32 του Ν. 4412/2016

 
Άρθρο 18

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση 
β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 106 ν. 4412/2016

Άρθρο 19
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλεται ένσταση εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης 
υποβάλλεται σε προθεσµία που εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της 
διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό της 
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προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τουΝοσοκοµείου και εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Προδικαστικών 

Προσφυγών και Ενστάσεων του Νοσοκοµείου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Η απόφαση της Επιτροπής επικυρώνεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Νοσοκοµείου.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 
υπέρ του ∆ηµοσίου 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 από την αρµόδια Επιτροπή.

Άρθρο 20
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου,που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσεςδιατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείωνµε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφατων εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται απόεπίσηµη µετάφραση.

Α. Εγγύηση Συµµετοχής
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για 

ποσό,αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€), 2% της συνολικής προϋπολογισθείσηςδαπάνης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήναµετά την λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, σύµφωνα µε την παρούσα.
Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
1. η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν 
είναι νόµιµη η απαίτηση,

2. ο αριθµός της ∆ιακήρυξης,
3. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
4. η ηµεροµηνία έκδοσής της,
5. τα στοιχεία του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, (πλήρης επωνυµία και διεύθυνση).
6. Τον εκδότη.
7. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, 
8. Τον αριθµό της εγγύησης.
9. Την σχετική ∆ιακήρυξη, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και το είδος της παροχής 

υπηρεσίας
10. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, 
11. Τους όρους ότι:

i.Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
ii.Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε πέντε ηµέρες ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
iii.Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου.
iv.Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 

έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 

αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύµβασης.

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 
δικαίωµα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.

Β.Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένοςνακαταθέσει εγγυητική 

επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

10

ΑΔΑ: 63ΓΖ4690ΩΔ-8ΗΦ



σύµβασης πρέπει να είναιαορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα ακόλουθα: 
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης, το είδος της προµήθειας, 
3. Τον εκδότη.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 
7. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, 
8.ότι η εγγύηση ισχύει µέχρι την επιστροφή της  
9. Τους όρους ότι:
i.Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε πέντε ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να 

είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα 
της σύµβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.

 

Άρθρο 21
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία εισηγείται για όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της 
σύµβασης, προβαίνοντας, στους αναγκαίους ελέγχους, όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω 
όρων. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω αρµοδιότητες.

2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης διενεργείται και από την καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου, η οποία µπορεί να εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 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

Άρθρο 22
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούµενων όλων ουσιωδών η αρµόδια 
πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το Νοσοκοµείο είναι 
δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου, ποινικές ρήτρες, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 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.
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3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το Νοσοκοµείο το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα µέλη της εις 
ολόκληρον.
 

Άρθρο 23
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου:

α) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που 
θα του οριστεί.

β) στην περίπτωση που δεν  παρέδωσε ή αντικατέστησε τις συµβατικές /υπηρεσίες  µέσα στον συµβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που τυχόν του δόθηκε.

γ) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις 

2. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας.

3. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων 
προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 ν. 4412/2016.

4. Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 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 έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
 

Άρθρο 24
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του µόνο στις  περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται 
περιοριστικά:

• Πυρκαγιά
• Πληµµύρα
• Σεισµός
• Πόλεµος
• Τροµοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην αναθέτουσα 
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

 
Άρθρο 25

                ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
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 
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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.
 

ΜΕΡΟΣ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

 
Αντικείµενο του έργου του τίτλου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής 
συµπεριφορά των εξεταζόµενων κτιρίων και τεκµηριώνεται µε την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας  (σε kWh/m²/έτος) και αφοράτα 
κτίρια και Η/Μ εγκαταστάσεις του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» συνολικής επιφάνειας 75.000,00 m² περίπου.

Απαιτούµενα προσόντα συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας Γ’ τάξης (σύµφωνα µε τον Ν. 4409/2016, άρθρο 52), 

εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) µε ∆υνατότητα ∆ιενέργειας Επιθεωρήσεων κτιρίων µε εµπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και 
άλλη αντίστοιχη εµπειρία ενεργειακών µελετών σε κτίρια αντίστοιχης επιφάνειας µε αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν και νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 54 παρ. 4 ν. 
4409/16 και είναι εγγεγραµµένα στο αντίστοιχο µητρώο. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για 
την έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και κατάλογο άλλων ενεργειακών µελετών από τον οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν 
εµπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων µεγάλης επιφάνειας, κυρίως του τριτογενούς τοµέα, µε πολύπλοκες 
Η/Μ εγκαταστάσεις. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η µετατροπή των υφιστάµενων σχεδίων, εφόσον αυτό 
απαιτηθεί για την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα 
διακήρυξη και να καταβάλει όποια προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Έργου, στο 
πλαίσιο του συµβατικού τµήµατος του Έργου. 

Σκοπός της παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης είναι να διαθέσει στην Αναθέτουσα αρχή το 
σύνολο των ενεργειακών δεδοµένων, αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων που θα προκύψουν, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν είτε για την τεκµηρίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της Πράξης είτε για την 
υποστήριξη των δράσεων δηµοσιότητας - διάχυσης.

Το Νοσοκοµείο θα διαθέσει στον Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ούτως ώστε ο 
επιθεωρητής να συλλέξει πληθώρα δεδοµένων και τεχνικών προδιαγραφών των κτιριακών συστηµάτων και 
εγκαταστάσεων.

Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να καταγραφούν όλα τα δεδοµένα που 
απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, µε παράλληλη χρήση όσων στοιχείων 
έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιµες µελέτες και σχέδια του κτιρίου τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται πέρα από 
την απλή καταγραφή των στοιχείων του κτιρίου.  ∆ύναται να χρησιµοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισµός για τη µέτρηση 
και επαλήθευση των διαφόρων παραµέτρων που συµβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο ενεργειακός επιθεωρητής, εφόσον επιθυµεί, µπορεί να προβεί σε 
εξειδικευµένες µετρήσεις.

Ο επιθεωρητής θα καταχωρίσει τα γενικά στοιχεία του ακινήτου προς επιθεώρηση και θα λάβει ηλεκτρονικά 
έναν αριθµό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστηµα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Ο συγκεκριµένος αριθµός πρωτοκόλλου 
θα συνοδεύει όλη τη διαδικασία µέχρι το πέρας της, καθώς όλα τα σχετικά έγγραφα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.

Κατά την επιθεώρηση του κτιρίου συµπληρώνονται τα τυποποιηµένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου 
που καθορίζονται στις σχετικές τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και περιλαµβάνουν όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται για 
τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και άλλα στοιχεία των κτιριακών και Η/Μ 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου.

Τα δεδοµένα του κτιρίου που καταγραφούν θα χρησιµοποιηθούν για τους απαραίτητους υπολογισµούς 
ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Η καταγραφή των δεδοµένων περιλαµβάνει τα 
παρακάτω στάδια:

1. Καταγραφή δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισµός, πετρέλαιο, υγραέριο κ.α.)   
Προσδιορισµός συνθηκών λειτουργίας κτιρίου
Αποτύπωση της γεωµετρίας κτιρίου και των θερµικών ζωνών
2. Επαλήθευση της σύστασης των δοµικών στοιχείων
Προσδιορισµός θερµοφυσικών ιδιοτήτων δοµικών στοιχείων
Προσδιορισµός αερισµού διείσδυσης µέσω χαραµάδων
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3. Καταγραφή εγκαταστάσεων θέρµανσης 
• Μονάδα παραγωγής
• ∆ίκτυο διανοµής
• Τερµατικές µονάδες
4. Καταγραφή εγκαταστάσεων ψύξης
• Μονάδα παραγωγής
• ∆ίκτυο διανοµής 
• Τερµατικές µονάδες
5.Καταγραφή εγκαταστάσεων µηχανικού αερισµού
6.Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
7.Καταγραφή συστηµάτων φωτισµού
• Εγκατεστηµένη ισχύς
• ∆ιατάξεις αυτοµατισµού
8.Καταγραφή διατάξεων αυτόµατου ελέγχου
Την καταγραφή των δεδοµένων ακολουθεί η επεξεργασία στους σε εξειδικευµένο λογισµικό. Από την 

επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισµών προκύπτει η τεκµηρίωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης του κτιρίου και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  (Π.Ε.Α.).

Πέραν των ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την κάλυψη του 
συνόλου των αναγκών του Έργου

Με το πέρας της διαδικασίας θα παραδοθούν τα εξής: 
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
• Φάκελος που θα περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδοµένων, αποτελεσµάτων και 

συµπερασµάτων που θα προκύψουν. 
• Έκθεση τεκµηρίωσης των συντελεστών και των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του 

Π.Ε.Α.
• Οικονοµοτεχνική µελέτη για τα ενεργειακά και οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση 

των τεχνικών παρεµβάσεων που αφορούν την αλλαγή ηλεκτρικών λαµπτήρων, αλλαγή καυσίµου, 
εξοικονόµηση ενέργειας  (ανάκτηση καυσαερίων, ηλιακούς συλλέκτες κ.λπ.) τοποθέτηση αντλιών 
θερµότητας καθώς και άλλα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένως και 
κτιριακών παρεµβάσεων.

ΟχρόνοςυλοποίησηςτουέργουξεκινάµετηνυπογραφήτηςΣύµβασηςκαι ολοκληρώνεταιεντός τηςπροθεσµίας 2 
µηνών. Η διάρκειατουέργου δύναταινα παραταθείµόνοσε ειδικές περιπτώσειςκαι χωρίς 
πρόσθετηαµοιβήτουΑναδόχουκαι µόνοεφόσον υπάρξεισυµφωνία µεταξύτων δύοµερών για τουςόρουςτηςπαράτασης.
 

Στην παρούσα προσαρτώνται τα κάτωθι Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Το πλήρες κείµενο της παρούσας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.attikonhospital.gr

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΓΩΝΑΣ
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Παραρτηµα Ι΄: «ΠίνακασΟικονοµικησΠροσφορασ» 

Η οικονοµική προσφορά θα δίνεται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

 
 

Α/
Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΜΗ ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΗ

ΤΙΜΗ

1

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 
Απόδοσης των κτιρίων και Η/Μ 
εγκαταστάσεων  του Νοσοκοµείου 
σύµφωνα µε το Μέρος Β’ της παρούσας

ΣΥΝΟΛΟ
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Παραρτηµα ΙΙ΄: «ΣχεδιοΣυµβασησ» 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Π. Γ. Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

∆ιεύθυνση Ρίµινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι.

Α.Φ.Μ.  999696736.

∆.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.

Τηλέφωνο 210-5831026 1025

Fax: 210-5326509.

 
 

Σχέδιο Σύµβασης για την ανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίουτου Νοσοκοµείου 

 
Στο Χαϊδάρι σήµερα  ttttttttt.οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφ’ ενός το  Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία 
Π. Γ. Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» που εδρεύει στο Χαϊδάρι-Αττικής, Ρίµινι 1, νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον ∆ιοικητή 
αυτού, το οποίο χάριν συντοµίας θα καλείται εφεξής «Νοσοκοµείο» και αφετέρου, η εταιρία µε την επωνυµία 
ttttttttt.  και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από 
tt.ttttttttttt. µε Α.∆.Τ ttttttttt.. υπό την ιδιότητά της ως 
tttttttttttt. και η οποία, χάριν συντοµίας θα καλείται  στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τη µε αριθµό Σ01/2018Προκήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού 
Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου του Νοσοκοµείου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής., 
2. την υπ΄αριθµ. ttttt.. απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µε την οποία ο δεύτερος των 
συµβαλλοµένων ανακηρύχθηκε Ανάδοχος του Νοσοκοµείου για την αναγραφόµενη υπηρεσία στο άρθρο 1 της 
παρούσας, Α∆Α: ttttt..
3. την υπ΄αριθµ. ttt.. Απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου περί Ανάληψης Υποχρέωσης, (Α∆Α: 
tttttt.) 
4tttttttttttttttttttt..

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :
 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος θα προβεί στην ενεργειακή επιθεώρηση για την αποτύπωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των 
κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και την έκδοση των ανάλογων Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης (εφεξής:Έργο).

 
ΑΡΘΡΟ 2ο

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το Έργο εντός δύο (2) µηνώναπό την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί να παρατείνεται, µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς 
πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. Εάν η 
παράταση δίνεται κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου, το αίτηµα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συµβατικού χρόνου.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν 
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει 
ολοκληρώσει το αντικείµενο της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 3ο

ΤΙΜΗΜΑ
Το τίµηµα για την επιθεώρηση των κτιρίων, των Η/Μ εγκαταστάσεων και την έκδοση των Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσηςανέρχεται σε ποσό ΧΧΧΧΧΧ ΕΥΡΩ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (ΧΧΧΧΧΧΧ€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

 
Η ανωτέρω τιµή παραµένει σταθερή µέχρι την λήξη της σύµβασης και των τυχόν παρατάσεων αυτής και δεν 
υπόκειται σε καµία αύξηση λόγω  ανατίµησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των εποµένων του.

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την εκτέλεση αυτής της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκοµείο την µε 

αριθµόttttttttt καιtttt.. € εγγυητική επιστολή της ..........................ttt.Τράπεζας, η 
οποία ισχύει µέχρι την επιστροφής της.
Η εγγύηση επιστρέφεται µε την λήξη της σύµβασης και της τυχόν παράτασης αυτής και  ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.

 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από την αρµόδια υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου, ύστερα από την ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή, µε βάση τα 
δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει. 
2. Η καλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών πιστοποιείται από αρµόδια επιτροπή του Νοσοκοµείου.  
3. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εκ του νόµου επιβαλλόµενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
στην οποία θα υποβληθεί ο οικονοµικός φορέας για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο 
που προβλέπονται από την παρούσα.
4. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από νοµικές διατάξεις ή 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
5.Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων, σε λανθασµένη έκδοση αυτών, σε 
συµβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκοµείου την 
προκαλούν.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συµπεριλαµβάνεται και η µετατροπή των υφιστάµενων σχεδίων, εφόσον 
απαιτηθεί. 
2. OΑνάδοχος θα διαθέσει στην Αναθέτουσα αρχή το σύνολο των ενεργειακών δεδοµένων, αποτελεσµάτων 
και συµπερασµάτων που θα προκύψουν, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν είτε για την τεκµηρίωση της 
υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της Πράξης είτε για την υποστήριξη των δράσεων δηµοσιότητας -
διάχυσης.
3. Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτιριακών εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταγράψει όλα τα 
δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, µε παράλληλη 
χρήση όσων στοιχείων έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιµες µελέτες και σχέδια του κτιρίου τα οποία θα 
πρέπει να επαληθεύονται πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων του κτιρίου.  ∆ύναται να 
χρησιµοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισµός για τη µέτρηση και επαλήθευση των διαφόρων παραµέτρων που 
συµβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας. Ο 
ενεργειακός επιθεωρητής, εφόσον επιθυµεί, µπορεί να προβεί σε εξειδικευµένες µετρήσεις.
4. Ο επιθεωρητής θα καταχωρίσει τα γενικά στοιχεία του ακινήτου προς επιθεώρηση και θα λάβει 
ηλεκτρονικά έναν αριθµό πρωτοκόλλου από το πληροφοριακό σύστηµα της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. Ο συγκεκριµένος 
αριθµός πρωτοκόλλου θα συνοδεύει όλη τη διαδικασία µέχρι το πέρας της, καθώς όλα τα σχετικά έγγραφα 
θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
5. Κατά την επιθεώρηση του κτιρίου συµπληρώνονται τα τυποποιηµένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης 
κτιρίου που καθορίζονται στις τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕκαι κάθε νεότερη οδηγία και περιλαµβάνουν όλα τα 
δεδοµένα που απαιτούνται για τους υπολογισµούς της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, καθώς και άλλα 
στοιχεία των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου.
6. Τα δεδοµένα του κτιρίου που καταγραφούν θα χρησιµοποιηθούν για τους απαραίτητους υπολογισµούς 
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ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Η καταγραφή των δεδοµένων 
περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:

• Καταγραφή δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισµός, πετρέλαιο, υγραέριο κ.α.)   
Προσδιορισµός συνθηκών λειτουργίας κτιρίου
Αποτύπωση της γεωµετρίας κτιρίου και των θερµικών ζωνών

• Επαλήθευση της σύστασης των δοµικών στοιχείων

Προσδιορισµός θερµοφυσικών ιδιοτήτων δοµικών στοιχείων
Προσδιορισµός αερισµού διείσδυσης µέσω χαραµάδων

• Καταγραφή εγκαταστάσεων θέρµανσης 
• Μονάδα παραγωγής
• ∆ίκτυο διανοµής

• Τερµατικές µονάδες

• Καταγραφή εγκαταστάσεων ψύξης
• Μονάδα παραγωγής
• ∆ίκτυο διανοµής 

• Τερµατικές µονάδες

• Καταγραφή εγκαταστάσεων µηχανικού αερισµού

• Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

• Καταγραφή συστηµάτων φωτισµού
• Εγκατεστηµένη ισχύς
• ∆ιατάξεις αυτοµατισµού

Καταγραφή διατάξεων αυτόµατου ελέγχου

7. Την καταγραφή των δεδοµένων ακολουθεί η επεξεργασία στους σε εξειδικευµένο λογισµικό. Από την 
επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισµών προκύπτει η τεκµηρίωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης του κτιρίου και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης  (Π.Ε.Α.).

8. Πέραν των ανωτέρω ο Ανάδοχος υποχρεούται σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την κάλυψη του 
συνόλου των αναγκών του Έργου

 
ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΈΡΓΟΥ
Μετά το πέρας της διαδικασίας ο  Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα εξής:

• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
• Φάκελο που θα περιλαµβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδοµένων, αποτελεσµάτων και 
συµπερασµάτων που θα προκύψουν.
• Έκθεση τεκµηρίωσης των συντελεστών και των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν για τον 
υπολογισµό του Π.Ε.Α.
• Οικονοµοτεχνική µελέτη για τα ενεργειακά και οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν µετά την 
ολοκλήρωση των τεχνικών παρεµβάσεων που αφορούν την αλλαγή ηλεκτρικών λαµπτήρων, αλλαγή 
καυσίµου, εξοικονόµηση ενέργειας (ανάκτηση καυσαερίων, ηλιακούς συλλέκτες κ.λ.π.), τοποθέτηση 
αντλιών θερµότητας καθώς και άλλα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων 
ενδεχοµένως και κτιριακών παρεµβάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και 
ακολουθεί η οικονοµική εκκαθάριση των εργασιών και η τελική πληρωµή του Αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούµενων όλων ουσιωδών η αρµόδια 
πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το Νοσοκοµείο είναι 
δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοσοκοµείου, ποινικές ρήτρες, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου οι ποινικές ρήτρες 
υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης 
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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.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από το Νοσοκοµείο το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα µέλη της εις 
ολόκληρον.

Άρθρο 9ο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν µέρει κατά την κρίση του την 
παρούσα, επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του, στην περίπτωση:
i. κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η υπογραφή της.
ii. που υπερκείµενη Αρχή ή άλλος φορέας παρέχει τη σχετική υπηρεσία στο Νοσοκοµείο µε οποιοδήποτε 
τρόπο (δωρεά, σύµβαση, κ.λπ.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.
iii.  που ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης, τούτων θεωρουµένων όλων 
ουσιωδών, 
iv. που η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
δυνάµει του άρθρου 132 ν. 4412/2016
v. που o ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
2. Σε περίπτωση καταγγελίας καταπίπτει αυτοδικαίως η εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να 
θίγεται η επιβολή των προαναφερόµενων ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος καταλογισµού σε 
βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιµής, καθώς και των άλλων πρόσθετων δαπανών, που τυχόν θα 
προκύψουν από την ανάθεση του αντικειµένου της σύµβασης, µε βάση την απόφαση του ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου σε άλλο ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στα προηγούµενα άρθρα, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που δεν 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που 
είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις
2. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
β)Προµήθεια της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου.
γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 74  ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΚΥΡΙΌΤΗΤΑς ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉς Ι∆ΙΟΚΤΗΣΊΑς
• Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται 
από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 
της ∆ιοίκησης.
• Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία 
και µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί 
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για διαφορετικούς σκοπούς από της σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της ∆ιοίκησης. 

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ
• Χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση, 
υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µ’ αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης, η ∆ιοίκηση δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της 
και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο µέλλον. 
• Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον Ανάδοχο και µετά την ολοκλήρωση του 
έργου του εις το διηνεκές.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
• Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του, εκτός από τις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
• Πυρκαγιά. 
• Πληµµύρα.
• Σεισµός.
• Πόλεµος.
• Τροµοκρατική ενέργεια
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών, δεν 
έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε το Νοσοκοµείο, οι δε µισθοί, ηµεροµίσθια, 
ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αµοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο,  ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος 
έναντι αυτών  µε τους οποίους συνδέεται  µε εργασιακή ή άλλη σχέση.   
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζηµίες και δαπάνες  του ή 
των αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του σχετιζόµενη µε την παρούσα ή παράβαση από την 
εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε 
σχέση µε τα εξής:
• σωµατικές βλάβες, (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή
• οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκοµείου και των σχετικών 
αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής.

 
ΑΡΘΡΟ 15

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Η σύµβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον Ανάδοχο, απαγορευµένης της εκχωρήσεώς της, σε 
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς προηγούµενη έγκριση του Νοσοκοµείου
2.Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του   αναδόχου, όπως 
αυτές προκύπτουν από τους όρους της οικείας διακήρυξης και την υπ’ αριθµόν ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ (Θ.ΧΧ)  
απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού το οποία καθίσταται αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας.
3.Για κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης και δεν ρυθµίζεται από αυτήν ισχύουν οι 
όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου.
4.Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως 
προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, το 
Νοσοκοµείο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του 
δηµοσίου συµφέροντος. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια 
είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε νόµιµα, υπογράφηκε 
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από τους συµβαλλόµενους και τα  µεν δύο αντίτυπα παραµένουν  στο Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου 
για λογαριασµό του πρώτου των συµβαλλοµένων, το δε άλλο παρέλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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Παραρτηµα ΙΙΙ΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

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

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 
ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 99221986
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΡΙΜΙΝΙ  1, ΧΑΙ∆ΑΡΙ , Τ.Κ. 12462
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΑΡΓ.ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ, Ν.ΚΑΛΚΑΝΤΕΡA
- Τηλέφωνο: 2105831058, 1026
- Ηλ. ταχυδροµείο:asant@attikonhospital.gr, nkalk@attikonhospital.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.attikonhospital.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του 
σχετικού CPV): Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού 
Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου 
του Νοσοκοµείου(CPV:71314300-5)προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: ……………….
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : ΟΧΙ
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Σ 01/18

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

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:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, 
µικρή ή µεσαία επιχείρηση;
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Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων 
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήµατος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 
περίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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 ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
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Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδροµείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

 
Μέρος 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. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού 
φορέα ή οποιουδήποτεπροσώπουτο 
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 η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[   ], 
σηµείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια 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:

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) 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 
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Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
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 ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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):
[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 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: […….............]
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Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε 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
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων, λόγω 
της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
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Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ® µ½ÌÄ·ÄµÂ ‘ ÉÂ ” Ä¿Å À±ÁÌ½Ä¿Â ¼Á¿ÅÂ), ¿ ¿¹º¿½¿¼¹ºÌÂ Æ¿Á-
±Â ´·»Î½µ¹ ÌÄ¹: 
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α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

 
 

Α. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας είναι κάτοχος άδειας Γ΄ 

Τάξης για κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις 

θέρμανσης και κλιματισμού για την παροχή 

υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ καθώς και 

την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία

2)  Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του 

ΥΠΕΚΑ με Αριθμό Μητρώου (θα αναγράφεται ο 

αριθμός μητρώου), με δυνατότητα διενέργειας 

επιθεωρήσεων κτιρίων με εμπειρία στην έκδοση 

Π.Ε.Α. καθώς και άλλη αντίστοιχη εμπειρία 

ενεργειακών μελετών σε κτίρια αντίστοιχης 

επιφάνειας με αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις.

3) Ο οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα 

διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων όλων των 

κατηγοριών  και χρήσεων.

4)Ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή 

καταγγελία σύμβασης παρόμοιου έργου ή βάρος 

του οικονομικού φορέα λόγω επαγγελματικού 

παραπτώματος από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο 

νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι (Αριθµός Μητρώου:)

 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 

[] Ναι [] Όχι 

5) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τις 
ακόλουθες συµβάσεις που αφορούν την 
έκδοση Π.Ε.Α.  Στην λίστα θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται τουλάχιστον 3 κτίρια 
επιφάνειας µεγαλύτερης των 1000 m². 

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

 […...........]
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες

[…...........]
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 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 στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ προκειµένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της υπ’αριθµ. Σ01/18 διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου Ενεργειακού 
Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου του Νοσοκοµείου.
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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