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ΘΕΜΑ: Ζρευνα αγοράσ με τθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ προςφορϊν για κατάκεςθ οικονομικϊν

προςφορϊν για τθν προμικεια ειδϊν υγειονομικοφ υλικοφ.
ΣΧΕΤ.
1. Το με αρ 39/6-12-2021(κζμα 3) πρακτικό ΔΣ για τθν προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ
2. Σο με αρικμ. πρωτ. 11263/7-12-2021 εγκεκριμζνο αίτθμα για τθν προμικεια υγειονομικοφ
υλικοφ.
Παρακαλοφμε όπωσ μασ αποςτείλετε τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε κλειςτό φάκελο ςτο
γραφείο προμθκειϊν ζωσ 14/12/2021 θμζρα ΣΡΙΣΗ 11.00 πμ, λόγω του κατεπείγοντοσ για τθν
προμικεια του υλικοφ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
36.953,54€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1311). Οι τιμζσ για τα προςφερόμενα είδθ κα είναι
κατϊτερεσ ι ίςεσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν που τθρείται από τθν Επιτροπι Προμθκειϊν
(www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και κα αναγράφεται και ο αντίςτοιχοσ κωδικόσ:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•
Τπεφκυνθ διλωςθ για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ι ςε
περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του νόμιμου εκπροςϊπου.
ΡΑΑΚΑΛΩ ΟΡΩΣ ΤΗΗΘΕΙ Η ΦΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΡΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΡΟΣΦΟΑ ΣΑΣ ΟΡΩΣ ΚΑΙ Η ΑΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΕΡΙ ΡΟΙΝΗΣ ΑΡΟΙΨΗΣ ΑΡΑΙΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ 2,4,5,8,9,15,17,20

Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΟΣΗΡΑΚΙΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ
1 ΟΤΡΩΝ

ΡΟΣ
7.000

ΑΞΙΑ

ΣΥΝ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΤ
ΦΡΑ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΞΤΡΑΦΑΚΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΟΠΗ /
Ξυριςτικζσ μθχανζσ Ιατρικζσ
2 διπλισ κοπισ μ.χ
3 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΑΜΠΟΝ

1.000
100

Φίλτρα αντιβακτθριδιακά
μικροβιακά που παρεμβάλλεται
μεταξφ αναπνευςτικοφ
4 κυκλϊματοσ και τραχειοςωλινα

500

Ιςοκερμικι κουβζρτα για όλο το
5 ςϊμα

150

ρινικοί κακετιρεσ υψθλισ ροισ
ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΤΚΕΤΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΕ ΤΨΗΛΗ ΡΟΗ
6-17-17 ςυμβατά με τα μθχ.
6 AIRVO 2

40

ΤΚΕΤΕ ΜΟΝΗ
ΑΝΣΛΙΑ/υςκευζσ χοριγθςθσ
υγρϊν για αντλία ζγχυςθσ
7 OPTIMA VLST 10

300

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ.
ΧΡΗΗ/Αςκοί τεχνθτισ
αναπνοισ Ambu ενθλίκων
8 (ςιλικόνθσ)

100

AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πολ.
9 ΧΡΗΕΩΝ
Κύκλωμα ζωληνώζεων
ενηλίκων με καλώδιο
θερμοκραζίας & θάλαμο
ύδαηος μίας τρήζεως, για
τρήζη με σγρανηήρα
HAMILTON H-900, ζεη 15
10 ηεματίων- ΚΩΔ. 260161
Ρινικι κάνουλα ενθλίκων τφπου
Optiflow, μεγζκουσ L, για
κεραπεία υψθλισ ροισ Ο2.,ετ
20 τεμαχίων ΚΩΔΙΚΟ Η27282716 για τον αναπνευτιρα
11 HAMILTON H-900
Ρινικι κάνουλα ενθλίκων τφπου
Optiflow, μεγζκουσ M, για
κεραπεία υψθλισ ροισ Ο2.ετ
20 τεμαχίων ΚΩΔΙΚΟ Η2712 282715 HAMILTON H-900

6

9

4

4

Ομοαξονικό κφκλωμα
ςωλθνϊςεων 1,8 m ενθλίκων
μίασ χριςεωσ με αιςκθτιρα
ροισ & βαλβίδα εκπνοισ μίασ
χριςεωσ ενθλίκων – παίδων,
ςετ 20 τεμαχίων ΚΩΔΙΚΟ Η27 13 260207 HAMILTON H-900
14 ποδονάρια

7
20.000

ποδοναρια γκζτεσ (μεχρι το
γονατο)
καπζλα χειρουργείου
αςπίδεσ προςταςίασ προςϊπου
υποςενδονα 60χ90
ςτρωματοκικεσ
ΤΡΙΓΓΕ 1CC
Ρολό εξεταςτικό χαρτί

5.000
5.000
400
6.000
1.500
20.000
500

15
16
17
18
19
20
21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Για το είδοσ α/α 2 Ξυριςτικζσ μθχανζσ Ιατρικζσ διπλισ κοπισ μ.χ
 Να είναι άριςτθσ ποιότθτασ από Αϋ ποιότθτασ υλικό καταςκευισ ,μεγάλθσ αντοςχισ και μεγάλο
μζγεκοσ , μονισ και μ.χ ( από τθ μία πλευρά κοπισ να υπάρχουν 2 λάμεσ – ξυραφάκια).
Για το είδοσ α/α 6 ρινικοί κακετιρεσ υψθλισ ροισ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΑΟΧΗΣ ΑΝΑΡΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΟΗ





Για παροχι Ο2 από 21% ζωσ και 100%
Να είναι ςυμβατό με υςκευι Παροχισ Αναπνευςτικισ Τποςτιριξθσ Τψθλισ Ροισ AIRVO 2
Nα διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ για ενθλίκουσ
Nα είναι αποςτειρωμζνα με δυνατότθτα να υποςτθρίξουν ροι από 2 L/min ζωσ 60
L/min.NΟΤΜΕΡΑ L-17 TEM, M-17TEM, S-6TEM

Για το είδοσ α/α 14 Ροδονάρια κοντά
 Ποδονάρια μιασ χριςθσ με λαςτιχάκι
 Από ανκεκτικό υλικό, αντιολιςκθτικά, ανκεκτικά ςτο ςκίςιμο
 Ενόσ μεγζκουσ (one-size)
 Να διακζτουν ςιμανςθ CE
Για το είδοσ α/α 9 AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ρ. ΧΗΣΕΩΝ ( ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ)- ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ .





Να είναι καινοφργιο αμεταχείριςτο και κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ.
Η ςυςκευι να φζρει αςκό διπλοφ τοιχϊματοσ με χωρθτικότθτα 1.300ml.
Να φζρει ενςωματωμζνο περιοριςτι πίεςθσ που να αποτρζπει τθ ςυμπίεςθ εάν υπάρχει οποιαδιποτε
αντίςταςθ ςτουσ αεραγωγοφσ του αςκενοφσ.
Να ζχει τθν δυνατότθτα απευκείασ προςαρμογισ βαλβίδασ PEEP.









Να υπάρχει δυνατότθτα αντικατάςταςθσ κάκε τμιματοσ τθσ ςυςκευισ ςε περίπτωςθ βλάβθσ , για τθν
αποφυγι απόςυρςθσ ολόκλθρθσ τθσ ςυςκευισ. Να κατατεκεί πλιρθσ λίςτα ανταλλακτικϊν
κοςτολογθμζνα.
Να μπορεί να κλιβανιςτεί ςτουσ 134ο c.
Να μπορεί να δεχκεί reservoir οξυγόνου.
Να παραδοκεί με μάςκα ενθλίκων Ν0 5
Να είναι κατάλλθλοσ για αεριςμό ςε αςκενείσ 15 κιλϊν και άνω.
Να διακζτει ce
Ο προμθκευτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISI 9001 &13485.

Για το είδοσ α/α 15. Ροδονάρια κνιμθσ-γκζτεσ

Πλαςτικά μιασ χριςθσ από ανκεκτικό υλικό.

Να είναι αδιάβροχα.

Να είναι μακριά μζχρι το γόνατο ενϊ περιμετρικά να ζχουν λάςτιχο (ςτο φψοσ του γόνατου)
για ςωςτι ςτιριξθ.

Να φοριοφνται πάνω από τα υποδιματα και να εφαρμόηουν ςε όλα τα Μεγζκθ παπουτςιϊν.

Κατάλλθλα για όλουσ τουσ χϊρουσ (χειρουργεία, εργαςτιρια, κλινικζσ, ιατρεία).
Για το είδοσ α/α 17. Αςπίδα προςταςίασ προςϊπου ιατρικι

Να παρζχει τθν μζγιςτθ προςταςία προςϊπου για νοςοκομεία, οδοντιατρεία, ιατρικά και
χθμικά εργαςτιρια και για διαςϊςτεσ εκτάκτων αναγκϊν.


Να είναι καταςκευαςμζνθ από αντικαμπωτικό υλικό



Να μθν επθρεάηει τθ όραςθ του χριςτθ



Να είναι ελαφριά, άνετθ, με μαλακό λάςτιχο ι ιμάντα που να περνά γφρο από το κεφάλι
(μζτωπο)


Χωρίσ λατζξ



Η διάφανθ αςπίδα ςτθν περιοχι του μετϊπου να περιλαμβάνει προςτατευτικό ςφουγγάρι.



Κάκε ςυςκευαςία αςπίδασ προςταςίασ προςϊπου να αποτελείται από τρία (3) τεμάχια:

1. Φφλλο προςταςίασ.
2. Βάςθ ςτιριξθσ.
3. Ιμάντα ι Λάςτιχο προςαρμογισ ςτο κεφάλι

Για το είδοσ με α/α 20 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ «ΣΥΙΓΓΩΝ»
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι Μζκοδοι Ελζγχου των πλαςτικϊν ςυρίγγων μιασ χριςθσ
κακορίηονται με τθν Υπουργικι απόφαςθ Α6 6404 δισ (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΗΣΗΣ»
Οι ςυγκεκριμζνεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αφοροφν τισ πλαςτικζσ ςφριγγεσ μιασ χριςθσ «Σφπου Β»
(δθλαδι είναι εφοδιαςμζνεσ με ελαςτικό παρζμβυςμα και απαιτείται να είναι κακ' όλα ςφμφωνεσ

με τθν παραπάνω Τπουργικι απόφαςθ κακϊσ και με τισ παρακάτω διευκρινιςτικζσ - ςυμπλθρωματικζσ
απαιτιςεισ:
1.

Τα υλικά που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των ςυριγγϊν είναι:

Για τον κφλινδρο το πολυπροπυλζνιο, για το ζμβολο πολυαικυλζνιο και για το ελαςτικό παρζμβυςμα
φυςικό ςιλικονιςμζνο καουτςοφκ. Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι των τμθμάτων
τθσ ςφριγγασ και των βελόνων που ζρχονται ςε επαφι με το ενζςιμο υγρό κα είναι αρχικι πρϊτθ φλθ
και όχι ανακυκλωμζνα.
Σα υλικά δεν πρζπει να ζχουν οςμι εκτόσ εκείνθσ που του προςδίδει το υλικό καταςκευισ του. Σόςο το
πλαςτικό όςο και το ςιλικωμζνο ελαςτικό να μθν ελευκερϊνουν υλικά που επθρεάηουν, βλάπτουν τθ
κεραπευτικι ιςχφ του ενιεμζνου υγροφ, δεν πρζπει να είναι τοξικά ι να προκαλοφν πυρετογόνα ι να
είναι πθγζσ μικροοργανιςμϊν που να προκαλοφν μόλυνςθ ι να προκαλοφν οποιαδιποτε άλλθ
ανεπικφμθτθ επίδραςθ.
Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτο πόςο καλι ςτεγανότθτα παρζχει το ελαςτικό παρζμβυςμα και ςτθν
καλι εφαρμογι τθσ κεφαλισ τθσ βελόνασ ςτον ςτυλίςκο τθσ ςφριγγασ. Σο κάλυμμα τθσ βελόνασ να
αφαιρείται άνετα, χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ χειριςμόσ.
Να υπάρχει ςτοπ πριν το τζλοσ του κυλίνδρου ϊςτε το ζμβολο να μθν
μπορεί να βγει εντελϊσ από αυτόν.
2.

Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ να είναι κατοχυρωμζνθ και αποδεκτι

διεκνϊσ.
Με τθν προςφορά να κατατίκενται εκκζςεισ ελζγχου παραδοχισ των
προςφερομζνων προϊόντων .
3. Πλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν το προςφερόμενο προϊόν να παρζχονται απαραίτθτα
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
4. Σε κάκε ςυςκευαςία να αναγράφεται:


Η θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ του προϊόντοσ.



τοιχεία καταςκευαςτι – χϊρα και εργοςτάςιο καταςκευισ



Τλικό καταςκευισ



Μζγεκοσ



Η ζνδειξθ « ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόποσ αποςτείρωςθσ



Αρικμόσ παρτίδασ



ιμανςθ CE
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απόφαςθσ.


Η ςυςκευαςία να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθ χρθςιμοποιείται με «παραλδεχδθ» εκτόσ αν τα
προςφερόμενα είδθ είναι ςυμβατά με τθν παραλδεχδθ, οπότε αυτό πρζπει να αναφζρεται
ςτθν προςφορά.

5.

Το εργοςτάςιο παραγωγισ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001,

όπωσ αυτό ιςχφει (ISO 9001-2003)
Να κατατεκοφν αποδεικτικά ζγγραφα με τθν προςφορά.
6. Το προϊόν πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν ΔΥ7/2480/1994 κοινι Υπουργικι
απόφαςθ ςε εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.
Οι ςυμμετζχοντεσ να κατακζτουν με τθν προςφορά τουσ επικυρωμζνα αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ για τθ ςιμανςθ CE που ζλαβαν από τον αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο Οργανιςμό.
7.

Το προϊόν να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν παραλαβι , θ θμερομθνία παραγωγισ

τουσ να μθν είναι προγενζςτερθ των ζξι (6) μθνϊν από αυτιν τθσ παραγωγισ.
8.

Οι ςυμμετζχοντεσ να:

-

υποβάλλουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993.

-

δθλϊςουν τον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό για τον ζλεγχο ποιότθτασ CE, κακϊσ και τον αρικμό

αναγνϊριςθσ που ζχει χορθγθκεί ςτον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό από τθν επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
9.

Να κατατεκεί με τθν προςφορά ικανόσ αρικμόσ δειγμάτων, ςε όλα τα μεγζκθ που

προςφζρονται, για ζλεγχο από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ.
10. Σε περίπτωςθ που κρικοφν μειοδότεσ, για κάκε παρτίδα πλαςτικϊν ςυριγγϊν μιασ χριςθσ, που κα
παραδίδουν, να προςκομίηουν ςτθν επιτροπι παραλαβισ ζκκεςθ εργαςτθριακοφ ελζγχου ( ζλεγχοσ
ςτειρότθτασ, λοιποί φωτοχθμικοί ζλεγχοι, με τα ζξοδα του ελζγχου να βαρφνουν τον προμθκευτι), ςτθν
οποία κα περιλαμβάνονται τα εξισ:
-

O αρικμόσ παρτίδασ.

-

Σο όνομα και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι και του εργαςτθριακοφ ελζγχου.

-

Η θμερομθνία ελζγχου

-

Σο αποτζλεςμα του ελζγχου.

11. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Υ.Α. ΔΥ8δ/ΓΡ1348/04 όπωσ αυτι
τροποποιικθκε (Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν
προϊόντων) και τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι Νομοκεςία (Οδθγία 98/79/CE).

12. Η ςφριγγα να είναι με ενςωματωμζνθ βελόνθ, θ ποιότθτα τθσ οποίασ να εξαςφαλίηει άνετθ και
ατραυματικι φλεβοκζντθςθ.
Ζλεγχοι κατά τθν παραλαβι
Α. Ο Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ θ οποία ελζγχει, εάν οι πλαςτικζσ
ςφριγγεσ που παραδίδονται, ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ, που αξιολογικθκε
από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, ϊςτε να μθν προςκομίηεται οποιοδιποτε άλλο είδοσ
ςυριγγϊν, που δεν αξιολογικθκε.
Β. Ζλεγχοσ ςτειρότθτασ και λοιποί φυςικοχθμικοί ζλεγχοι ςε εργαςτιριο του ΕΟΦ
(Σα ζξοδα ελζγχων και τα δείγματα βαρφνουν τον Προμθκευτι).

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε περίπτωςθ που προκφψουν προςωρινοί μειοδότεσ με κατακυρωκειςα αξία άνω των 2.500,00
ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ κα απαιτθκοφν τα κάτωκι δικαιολογθτικά προκειμζνου για τθ
ςφναψθ ςφμβαςθσ
Α)
1 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και
τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του.
2 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικο πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), αρκεί θ
υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
3 τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και
μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ
νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ,
αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου.

Β)

απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ.
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό γίνεται αποδεκτό εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ και τρεισ μινεσ πριν από τθν
υποβολι του.Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο
εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςι είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Τπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ είναι:
•
Φυςικά πρόςωπα
•
Ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε και Ε.Ε
•
Διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε

Διαχειριςτζσ ΙΚΕ
•
Πρόεδροσ ,Διευκφνων φμβουλοσ και μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου για Α.Ε
•
Μζλθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου του υνεταιριςμοφ

ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του.
Εάν δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ, αυτι ανζρχεται ςε
(5) πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.

Γ)
1. Για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο.
2. Για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν
αρμόδια, κατά
περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι
υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ).
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά τθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
Σα παρόντα δικαιολογθτικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορζα –προςωρινό ανάδοχο και ςτθν
περίπτωςθ που είναι ζνωςθ για κάκε φορζα -μζλοσ τθσ.
Σα εν λόγω πιςτοποιθτικά πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ τουσ. ε περίπτωςθ που
δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ ςε αυτά, ιςχφουν εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν τθν
υποβολι τουσ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων , κατά περίπτωςθ των δεδουλευμζνων τόκων ι προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.

Δ)
1. Για τθν μθ παραβίαςθ των διατάξεων του εργατικοφ δικαίου ςφμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα ςτο εδάφιο γ τθσ παρ 2 του άρκρου 73 του ν.4412/2106, και μζχρι να καταςτεί εφικτι
από τον ΕΠΕ θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 80 του ν.4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφκυνθ
διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του ότι δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα οι
πράξεισ επιβολισ προςτίμου που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ 2 του άρκρου 73 του
ν.4412/2016, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ αυτοφ.
2. για τθ μθ ακζτθςθ των ιςχυουςϊν υποχρεϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ 2 του άρκρου 18
του Ν. 4412/2016, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ του
νομίμου εκπροςϊπου του, ότι δεν ζχει ακετιςει τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ που προβλζπονται από
το άρκ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τισ περιπτϊςεισ εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει

4.

πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ αρχι. Εάν δεν εκδίδεται τζτοιου
είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ
περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του νόμιμου εκπροςϊπου του ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου οι εξισ λόγοι αποκλειςμοφ α) ότι ο
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ και β) δεν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια
κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΡΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

