ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ: 21PROC009371182
Πρέβεζα:15/10/21
Αρ. Πρωτ.:9256

Τμήμα...........: Οικονομικό
Πληρ……….….: Γούση Γ.
Τηλ……………..: 2682361310
Fαx………….....: 2682024837
Mail: g.gousi@prevezahospital.gr
ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών προμήθειας «Σκούπες Βούρτσες και

άλλα είδη για την Οικιακή Καθαριότητα» με CPV: 39224300-1 για την κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου για ένα έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής..
ΣΧΕΤ. Το με αριθμ. πρωτ.9224 /14-10-2021
Οικιακή Καθαριότητα» με CPV: 39224300-1 .

Αίτημα «Σκούπες Βούρτσες και άλλα είδη για την

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο
προμηθειών έως 25/10/2021 ημέρα Δευτέρα 11.30 πμ, προμήθειας «Σκούπες Βούρτσες και άλλα είδη
για την Οικιακή Καθαριότητα» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος , συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης: 29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1381).
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται
από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο
αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Α/Α Περιγραφή Είδους
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ-ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 450 gr
ΑΛΑΤΙ χονδρό Νο3
ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 60 ΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ 4ΛΙΤΡΟ
Να είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις
ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 450GR
Το καθοριστικό για τα τζάμια θα πρέπει: Να είναι σε

ZHTOYMENA
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6.

7.

8.

9.

υγρή μορφή, να μην περιέχει αμμωνία, να διατίθεται
ψεκαστήρας, να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να
περιέχει επιφανειοδραστικές ουσίες και οργανικό
διαλύτη εκ του οποίου 3% τουλάχιστον αλκοόλη.
ΒΕΤΕΞ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 40X42 περίπου και βάρος
14 γραμμάρια πάχος 0,5 mm. Υπεραπορροφητικά
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ 200 τεμαχίων.
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
1. Οι υπό προμήθεια χειροπετσέτες να είναι σε
πακέτα. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη
θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται με ευκολία.
2. Οι χειροπετσέτες θα είναι από πρωτογενή
χαρτοπολτό, λευκού χρώματος και δεν θα περιέχουν
ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις
χρησιμοποιούν.
3. Να είναι τύπου ζικ–ζακ λευκές διαστάσεων 23 Χ 25
cm± 1cm, ελαχίστου βάρους 23 gr m², μονόφυλλες,
από λευκασμένο χημικό πολτό, υγιεινές, κατάλληλες
για τον καθαρισμό και το στέγνωμα των χεριών,
απαλές και πολύ απορροφητικές.
4. Συσκευασία: Τα πακέτα θα είναι σε πλαστική η
χάρτινη συσκευασία των 20-40 τεμαχίων στην οποία
θα αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από την
Νομοθεσία στοιχεία καθώς και η ονομασία του
περιεχομένου, τα στοιχεία του προμηθευτή, ο
αριθμός των περιεχομένων πακέτων και ο αριθμός
των φύλλων κάθε πακέτου
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΦΑΝΕΛΑΚI ΑΠΟ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ πιέτα από κάθε πλευρά
ΠΑΧΟΣ 25Χ50μm περίπου.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60Χ80 (18-20τεμ./κιλό) ΜΕ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Ανθεκτικές, αδιάβροχες, άοσμες, από πλαστικό υλικό
πολυαιθυλενίου, πάχους 60-70 μ^, κατάλληλο για
αποτέφρωση (όχι PVC), χωρίς οσμές.
• Να είναι χωρητικότητας 60 λίτρων.
• Να έχει σήμανση με το διεθνές σύμβολο
μολυσματικών (κίτρινα ΕΑΑΜ, κόκκινα ΜΕΑ) και να
φέρει ευκρινώς τον όρο επικίνδυνο απόβλητα.

400

ΤΕΜΑΧΙΟ

1800

ΔΕΣΜΙΔΕΣ

50

ΚΙΛΑ

1000

ΚΙΛΑ

ΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ
ΚΟ

350

ΚΙΛΑ

11.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ 80Χ110 (11-14τεμ./κιλό) ΜΕ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ
Ανθεκτικές, αδιάβροχες, άοσμες,από πλαστικό υλικό
πολυαιθυλενίου, πάχους 60-70 μ^, κατάλληλο για
αποτέφρωση (όχι PVC), χωρίς οσμές.
• Να είναι χωρητικότητας 60 λίτρων.
• Να έχει σήμανση με το διεθνές σύμβολο
μολυσματικών (κίτρινα ΕΑΑΜ, κόκκινα ΜΕΑ) και να
φέρει ευκρινώς τον όρο επικίνδυνο απόβλητα.
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ. Aνθεκτικές-ΣτεγανέςΆοσμες. 80Χ110 (12-14τεμ./κιλό)

3000

ΚΙΛΑ

12.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ. Aνθεκτικές-ΣτεγανέςΆοσμες. 60Χ80 (18-20τεμ./κιλό)

4000

ΚΙΛΑ

500

ΚΙΛΑ

10.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΛΕ ΜΕΓΑΛΕΣ. Άοσμες. Σάκοι 80x110
υδατοδιαλυτοί για τη συλλογή και το πλύσιμο
μολυσμένου ιματισμού. Το επάνω μέρος να έχει
κορδέλα ίδιου υλικού για το εύκολο κλείσιμό της. Να
τοποθετείται στο πλυντήριο όπου μετά την επαφή με
το νερό να λιώνει και τα ρούχα να πλένονται χωρίς να
έρθουν σε επαφή με τα χέρια. Διάσταση 90 cm x 100
cm ±3% . Να φέρει τύπωμα “ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ”
Χαρτοπετσέτες λευκές 28χ30 πολυτελείας
ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ (ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ) ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 1000ml. Με ουδέτερο
PH 5,5-7 και να είναι δερματολογικά ελεγμένο. Να
έχει υπααλλεργικές ιδιότητες. Να έχει έγκριση από το
Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α. σύμφωνα με το κανονισμό
1907/2006/ΕΕ.
ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ
ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΜΠΑΛΙΤΣΑ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΣΥΡΜΑ 15χ10χ3cm περίπου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ (ΜΠΛΕ Ή
ΠΡΑΣΙΝΗ). Σφουγγαρίστρες κορυφαίας ποιότητας
κατασκευής & αντοχής. Βιδωτός κάλυκας (χονδρό
σπείρωμα). .
Βάρος 300 γραμμάρια (+- 5%). . Χοντρό νήμα, με 4
κλώνους ανά κορδόνι. Να μην αφήνει χνούδια κατά
την χρήση της και να έχει μεγάλη απορροφητικότατα
Σύνθεση: 50% βαμβάκι – 50% πολυεστέρας.
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20.

21.

22.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΛΟΥΡΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ.
(ειδικών προδιαγραφών για Νοσοκομείο).
Επαγγελματική σφουγγαρίστρα που να έχει μεγίστη
απόδοση βάρους 400γρ, νημάτινη . Πολύ μεγάλης
απορροφητικότητας & καλή κατακράτηση υγρών
,εξαιρετικά ανθεκτική ιδανική για μεγάλους
επαγγελματικούς χώρους
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ αδιαφανής μπεζ
ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΛΕΥΚΑ 1m x1m ΣΕ
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 200 τεμαχίων Στρώσεις: 1
Μεμβράνη: Ναι
Φύλλα/Πακέτο: 200
Πακέτα/Κιβώτια: 1
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24.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ Aνθεκτικές-Στεγανές- Άοσμες.
60Χ80 (18-20τεμ./κιλό)
ΣΚΟΥΠΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΟΝΔΡΟ ΠΑΣΣΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ
30Χ4,5Χ28,5 cm ΠΕΡΙΠΟΥ

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

25.

ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΣΠΑΣΤΟ ΥΨΟΥΣ 85cm ΠΕΡΙΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4LITRA

250

ΤΕΜΑΧΙΟ

26.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙ ΤΖΑΜΙΩΝ 35cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ
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ΤΕΜΑΧΙΟ

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

23.

ΞΥΣΤΡΕΣ –ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 5cm
27.
28.

ΞΥΣΤΡΕΣ –ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
10cm

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

29.

ΠΙΓΚΑΛ σετ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΟ,ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

20

ΤΕΜΑΧΙΟ

30.

ΧΛΩΡΙΝH KLINEX ΠΡΑΣΙΝΗ. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ.
Λεπτόρρευστη (Να μην κάνει αφρό) σε πλαστικό
δοχείο συσκευασίας 2 λίτρων.
Συστατικά: <5% Λευκαντικοί παράγοντες με βάση το
χλώριo. Απολυμαντικός Παράγοντας: Υποχλωριώδες
νάτριο 4.8g στα 100g.Συσκευασία: πλαστική φιάλη
πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως
και ασφάλειας, καθώς και η ένδειξη «απολυμαίνει»

300 lt δοχεία
των 2lt

ΛΙΤΡΑ

ΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ
ΚΟ

31.

32.

33.

ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Απολυμαντικό λεπτόρρευστο υγρό με βάση το χλώριο
(διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 4,8 g στα 100 gr τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4
ή 5 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με
οδηγίες για τη αραίωση και χρήση καθώς και οδηγίες
προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του
προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να
έχει καθαριστικές καιαπολυμαντικέςιδιότητες.
Συσκευασία: πλαστική φιάλη πάνω στην οποία θα
αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας,
καθώς και η ένδειξη «απολυμαίνει»
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 250 gr με κανόνες υγιεινής σύμφωνα με
τα ISO 9001/14001/22000. Το υπό προμήθεια χαρτί
υγείας πρέπει:
1. Να είναι χρώματος λευκού, λεπτό, αντοχής στην
χρήση και να αποσυντίθενται εύκολα στο νερό.
2. Να διατίθεται σε ρολά 250 διπλών φύλλων με
ανοχή ± 10%
3. Τα φύλλα να έχουν πλάτος 0,105 μ. με ανοχή ± 5%
και μήκος κυμαινόμενο από 0,10 μέχρι 0,14 μ.
4. Ολικό μήκος ρολού min 25 μέτρα (προσθήκη ± 10%)
5. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με
διάτρηση είτε με πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να
είναι εύκολος διαχωρισμός φύλλου από φύλλο.
6. Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο 3cm
από χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του ρολού
στις βάσεις στήριξης.
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΦΤΗ (ΠΡΕΣΣΑ) MPP 793 ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ

2600 lt

ΛΙΤΡΑ

4000

ΡΟΛΟ

7

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ
ΚΟ

΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΣΥΝΟΛΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΤΕΜ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α)
1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.
3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με
τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης,
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου.

Β)

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από
την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής είναι:
•
Φυσικά πρόσωπα
•
Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριστές Ε.Π.Ε

Διαχειριστές ΙΚΕ
•
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
•
Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή
ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)
1. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)
1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί
εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της
παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην
περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που
προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος
προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν
εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει
επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
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