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Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Γούση Γ.
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mail: gousi.g@prevezahospital.gr
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

ΑΔΑΜ: 21PROC009723542
Πρέβεζα: 13/12/2021
Αρ.Πρωτ.:10501

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ξενοδοχειακού
εξοπλισμού με CPV 39313000-9, προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 11.924,00€.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή
17/12/21 με email, έως τις 11.00 π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου και φορέων του. (KAE 1899).

Τα κατακυρωθέντα είδη θα είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις του
Γ.Ν.Πρέβεζας το αργότερο έως 29/12/2021.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου.

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.
1. ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (16 τεμάχια)









Μεταλλικό σκελετό
Πλάτη & κάθισμα από πλαστικό (όχι ενιαίο)
Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση
Μαύρου χρώματος
Διαστάσεις : Μ:53εκ Π:55εκ Υ:78εκ (±2εκ.)
Κατάλληλο υλικό για βάρος έως 120Kgr
Ανταλλακτικά διαθέσιμα για πενταετία τουλάχιστον
Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)
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2. ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (12 τεμάχια)








Κάθισμα περιστροφικό με πεντακτινωτή βάση από επιχρωμιωμένα πόδια ή από πλαστικό
σκληρό υλικό και με κυλιόμενες ρόδες.
Το ύψος της καρέκλας να είναι ρυθμιζόμενο (min ύψος καθίσματος : 40 εκ. & max ύψος
καθίσματος: 52 εκ.
Το κάθισμα να είναι ανατομικό με εξωτερική επένδυση δερματίνης χρώματος μαύρου και τα
μπράτσα από σκληρό υλικό μαύρου χρώματος.
Διαστάσεις καθίσματος 48 x 45 εκ.(±2εκ.)
Το ύψος και η κλίση της πλάτης του καθίσματος να είναι ρυθμιζόμενα (όχι ενιαία).
Η πλάτη να είναι μεσαίου μεγέθους (ύψος 45-55εκ.).
Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

3. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ (2 τεμάχια)









Μεταλλικό σκελετό
Λευκού ή γκρι χρώματος.
Στρογγυλή βάση με μεγάλη σταθερότητα.
Εννέα (9) θέσης στήριξης ενδυμάτων τουλάχιστον οι οποίες θα είναι ανά τρεις (3) σε
διαφορετικά ύψη (μέσο, άνω τμήμα)
Συμπεριλαμβάνεται η συναρμολόγηση
Ύψος 170-180εκ.
Χωρίς ακμές για αποφυγή συσσώρευσης βρωμιάς και ατυχήματος.
Να συνοδεύεται από φωτογραφία ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (2 τεμάχια)











Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304
Να διαθέτει δύο (2) ανοξείδωτες επιφάνειες (ράφια), οι οποίες να φέρουν περιμετρικό,
προστατευτικό γείσο
Η επιφάνεια εργασίας να φέρει κάγκελο προστασίας στην πίσω πλευρά.
Η κάτω επιφάνεια φέρει κάγκελο προστασίας σε 3 πλευρές
Να διαθέτει τέσσερα (4) προσθαφαιρούμενα, ανοξείδωτα συρτάρια
Να διαθέτει δύο (2) χειρολαβές ωθήσεως
Να διαθέτει τέσσερεις (4) τροχούς, εκ των οποίων οι δύο να έχουν φρένο
Να φέρει προσκρουστήρες και στις τέσσερεις (4) γωνίες για την εξομάλυνση των
προσκρούσεων
Διαστάσεις: 50x65-70x900((ΒxΠxΥ)cm

Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

5. ΣΚΑΜΠΩ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (2 τεμ)









Τροχήλατο, βάση πεντακτινωτή
Πέντε (5) τροχοί τέλειας σταθερότητας & κινητικότητας
Κάθισμα απο αφρώδες υλικό
Υλικό επένδυσης δερματίνης μαύρου χρώματος, αρίστης ποιότητας δίχως εμφανείς ραφές για
εύκολο & ασφαλή καθαρισμό
Πεντάλ ρύθμισης ύψους (45-65cm)
Βάση επιχρωμιωμένη κατάλληλη για καθαρισμό με απολυμαντικά καθαριστικά
Μέγιστο βάρος : 150kgr
Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

6. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ A (1 τεμάχιο)
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 Κατασκευή από μελαμίνη.
 Πάχος μελαμίνης 2,5εκ.
 Μήκος κατασκευής 95-100εκ.
 Ύψος κατασκευής 2,00μ (περιλαμβανομένων των πελμάτων στήριξης 5εκ.)
 Βάθος κατασκευής 30εκ.
 Πέλματα στήριξης για ασφάλεια και εύκολο καθαρισμό.
 Όλη η κατασκευή θα είναι απόχρωσης οξιάς.
 Ύψος (ωφέλιμο) κάθε ραφιού περίπου 35εκ.
 Να διαθέτει υποδοχές για στήριξη των ραφιών σε διαφορετικά ύψη.
 Στο κάτω μέρος θα έχει ντουλάπι δίφυλλο με δύο μικρά πόμολα στρογγυλά και δυνατότητα
κλειδώματος.
 Εσωτερικά θα φέρει ράφι με δυνατότητα τοποθέτησης σε διαφορετικά ύψη.
7. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ B (1 τεμάχιο)
Η κατασκευή δίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 Κατασκευή από μελαμίνη.
 Πάχος μελαμίνης 2,5εκ.
 Μήκος κατασκευής 3,00μ.
 Ύψος κατασκευής 2,40μ (περιλαμβανομένων των πελμάτων στήριξης 5-8εκ.)
 Βάθος κατασκευής 0,45μ.
 Έξι (6) πέλματα στήριξης τουλάχιστον inox για ασφαλέστερη στήριξη.
 Όλη η κατασκευή θα είναι χρώματος οξιάς
 Ύψος (ωφέλιμο) κάθε ραφιού 36-37εκ.
 Να διαθέτει υποδοχές για στήριξη των ραφιών σε διαφορετικά ύψη.
 Εκατέρωθεν να φέρει κλειστό ντουλάπι με δυνατότητα κλειδώματος μήκους 1,00μ. έκαστο.

8. ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΔΙΠΛΟ (12 τεμάχια)
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Ανάβαθρο εξεταστικής κλίνης διπλό, με σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα, στρογγυλής διατομής.
Αντιολισθητικό τάπητα για ασφάλεια στο πάτημα
Άριστης κατασκευής
Κατάλληλο για βάρος τουλάχιστον έως 130Kgr
Διαστάσεων 0,50(±2)X0,34(±2)x0.40(±2)cm
Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

9. ΓΡΑΦΕΙΟ (1 τεμάχιο)
 Γραφείο διαστάσεων: 160x80x75cm (ΜxBxY), με μία συρταριέρα (δύο συρτάρια-μολυβοθήκη).
 Ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη πάχους 2,50cm με PVC στα περιθώρια,
απόχρωσης οξιάς. Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από
ανθεκτικό υλικό απόχρωσης οξιάς. Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα σε πλαστικούς τροχούς
με ρουλεμάν και εξαγωγή 80% περίπου, με μετόπη από μελαμίνη πάχους 16mm. Η κάλυψη
όλων των πλαγίων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη
απόχρωσης οξιάς 24mm .Οι συρταριέρες να είναι βιδωμένες σε οριζόντια θέση.
10. ΓΡΑΦΕΙΟ (4 τεμάχια)
 Γραφείο διαστάσεων: 100x70x75cm (ΜxBxY).
 Ο σκελετός των γραφείων να είναι από μελαμίνη πάχους 2,50cm με PVC στα περιθώρια, απόχρωσης γκρι ανοιχτό.
Τα πόδια θα έχουν πλαστικές τάπες. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι από ανθεκτικό υλικό απόχρωσης γκρι ανοιχτό.
Η κάλυψη όλων των πλαγίων μερών (εσωτερικών και εξωτερικών) των γραφείων, να είναι από μελαμίνη
απόχρωσης γκρι ανοιχτό 24mm .

11. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (4 τεμάχια)
 Συρταριέρα τροχήλατη διαστάσεων: 38x40x60cm (ΜxBxY)
 Τριών συρταριών
 Κατασκευασμένη από μελαμίνη πάχους 2,50cm με PVC στα περιθώρια, απόχρωσης γκρι ανοιχτό.
Να διαθέτει τέσσερεις τροχούς,
 Τέσσερεις τροχοί (μαύροι ή γκρι) δύο εκ των οποίων να έχουν φρένο.
12. ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ (14 τεμάχια)







Τροχήλατο με 5 αντιστατικούς τροχούς, οι δύο τουλάχιστον με πέδηση.
Να φέρει τέσσερεις (4) γάντζους.
Σκελετός, βάση και γάντζοι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Ρυθμιζόμενο ύψος: 130-220 cm και να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης με βίδα/σφιγκτήρα.
Βάρος: 3-4 Kg
Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

13. ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (10 τεμάχια)









Ειδικό για ανάρτηση αντλιών έγχυσης.
Με βάση στήριξης αυξημένου βάρους
Σκελετός, βάση και άγκιστρα κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Ρυθμιζόμενο ύψος: 150-280 cm και να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης με βίδα/σφιγκτήρα.
Να φέρει τέσσερεις (4) ανοξείδωτους γάντζους ανάρτησης ορών.
Να φέρει ανοξείδωτη, τροχήλατη 5ακτινη βάση, στήριξης αυξημένου βάρους ( βαρέως τύπου).
Αντοχή φορτίου: έως 30kg
Να φέρει άγκιστρα ασφαλείας για ανάρτηση έως και δύο (2) αντλιών έγχυσης.
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 Μήκος ακτίνας βάσης 60 cm.
 Να διαθέτουν αντιστατικούς τροχούς, οι δύο τουλάχιστον με πέδηση.
 Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)
14. ΣΤΑΤΩ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΑΖΩΝ (1 τεμάχιο)








Nα είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα, σχήματος ‘’Π’’ κατάλληλο για
καταμέτρηση γαζών
Βάρος(Κgr):Να αναφερθεί
Διαστάσεις: (ΜxΒxΥ)600 x 400 x 1000mm περίπου
Περίπου 50 θέσεων γαζών (άγκιστρα)
Να διαθέτει βάση στο κάτω μέρος του στατώ για συλλογή υγρών
Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να
απολυμαίνεται πολύ εύκολα με αντοχή σε απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς
Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)

15. ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (50 τεμάχια)

 Πλαστικό κυτίο αποθήκευσης 33x42x21cm με απόκλιση ±2cm
 Να αναφερθούν τα διαθέσιμα χρώματα
 Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)
16. ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (10 τεμάχια)

 Πλαστικό κυτίο αποθήκευσης 34x50x20cm με απόκλιση ±2cm
 Να αναφερθούν τα διαθέσιμα χρώματα
 Να συνοδεύεται από δείγμα ή prospectus/κατάλογο (επί ποινή απόρριψης)
17. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ MONITOR (4 τεμάχια)








Να διαθέτει πτυσσόμενο ανοξείδωτο σκελετό ανθεκτικό στα συνήθη νοσοκομειακά
απολυμαντικά .
Να είναι τροχήλατο αποτελούμενο από τέσσερις (4) περιστρεφόμενους αντιστατικούς
τροχούς.
Να διαθέτει φρένα πέδησης σε τουλάχιστον δυο (2) τροχούς .
Να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με το μηχάνημα GENERAL MEDITECH model: G3L για την
συμβατή - ασφαλή τοποθέτηση του.
Να διαθέτει καλαθάκι για αποθήκευση αναλωσίμων.
Να είναι άμεσα παραδοτέο.
Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
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Να κατατεθούν πιστοποιητικά EN ISO 14001 για το περιβάλλον & Βεβαίωση Συμμετοχής σε
Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ
117/2004 και 15/2006).
Να κατατεθούν πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015 ή EN ISO 13485:2003 του προμηθευτή καθώς και
EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο
πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Να κατατεθεί πιστοποιητικό εμπορικής εξουσιοδότησης από τον οίκο κατασκευής για την
γνησιότητα του.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου
συμμόρφωσης. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του
κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά
στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.
Να γίνει παράδοση στο χώρο του Νοσοκομείου, να τοποθετηθούν τα ήδη υπάρχοντα monitor στα
τροχήλατα από τον Προμηθευτή και να παραδοθούν προς χρήση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

Σε περίπτωση που προκύψουν προσωρινοί μειοδότες με κατακυρωθεισα αξία άνω των 2.500,00 ευρώ
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α θα απαιτηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου για τη
σύναψη σύμβασης
Α)

Β)

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 γενικο 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.
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.
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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.
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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.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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