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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα : 23-05-2022
Αρ. Πρωτ. 5345

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Οικονομικό
Γούση Γ.
2682361310
26820 24837
Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
MAIL: g.gousi@prevezahospital.gr
Tμήμα……..:
Πληρ………:
Tηλ. ……….:
Fax ………..:
Tαχ. Δ/νση ..:

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για
τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.:

Το με αριθ. Πρωτ 5258/20-05-2022 πρωτογενές αίτημα για προμήθεια ξενοδοχειακού
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως
30/5/2022 ημέρα Δευτέρα 10:00 πμ, λόγω του κατεπείγοντος συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1899.01.
Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε είδος χωριστά και όχι για το σύνολο των ζητουμένων ειδών.
Προσοχή τα ζητούμενα είδη πρέπει να παραδοθούν το αργότερο έως της 20-06-2022
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του 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.
Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (2 TEMAXIΑ)
I.
II.
III.
IV.

Κατασκευή από μελαμίνη.
Πάχος μελαμίνης 2,5εκ.
Μήκος κατασκευής 83-85εκ.
Ύψος κατασκευής 164-168 (περιλαμβανομένων των πελμάτων στήριξης 5εκ.)
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V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

2.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Βάθος κατασκευής 40εκ.
Πέλματα στήριξης για ασφάλεια και εύκολο καθαρισμό.
Όλη η κατασκευή θα είναι απόχρωσης ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΌ.
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.

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Κατασκευασμένο εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι
Κατάλληλη για την οργάνωση και αποθήκευση των υλικών στο χώρο του χειρουργείου.
Διαθέτει δύο (2) πόρτες με τζάμι ασφαλείας, για τον οπτικό έλεγχο των υλικών.
Στην βάση της διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους για την πλήρη σταθεροποίησή της σε
κάθε επιφάνεια.
Στο εσωτερικό της έχει 3 ράφια (τουλάχιστον) τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος ανάλογα με της
ανάγκες.
Να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα, για την ασφαλή φύλαξη.
Να έχει διαστάσεις 90(Π)x45(Β)x180(Υ) με απόκλιση ±5εκ.

3. ΘΥΡΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (4 ΤΕΜΑΧΙΑ)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Θύρες μελαμίνης απόχρωσης οξιάς
Πάχος μελαμίνης 16mm
Να υπάρχει δυνατότητα κλειδώματος
Περίπου 55x40cm εκάστη
Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά που απαιτηθούν (κλειδαριά, μεντεσές, πόμολα κλπ)
Οι ακριβείς διαστάσεις θα μετρηθούν από τον Ανάδοχο.

4. ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ)
I.
II.
III.
IV.
V.

Κατασκευή από μελαμίνη πάχους 24εκ.
Μήκος κατασκευής 1,60μ.
Ύψος κατασκευής 1.00μ
Βάθος κατασκευής 0,60μ.
Αριστερά θα φέρει ραφιέρα με δύο ράφια και τα οποία θα μπορούν να τοποθετηθούν σε
διάφορα ύψη (διάτρητες υποδοχές)
VI. Δεξιά θα φέρει ανοιγόμενο διπλό ντουλάπι με συνολικό πλάτος 1μ και δυνατότητα κλειδώματος
(η κλειδαριά θα περιλαμβάνεται).
VII. Η κάθε πόρτα θα φέρει πόμολο inox στρογγυλό για την αποφυγή τραυματισμών.
VIII. Πέλματα για καλύτερη στήριξη λόγω τυχόν ανομοιομορφίας του δαπέδου.
IX. Όλη η κατασκευή θα είναι γκρι ανοιχτού/υπόλευκου χρώματος.
X. Οι ακριβείς διαστάσεις θα μετρηθούν από τον Ανάδοχο.
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5. ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡ/ΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Κατασκευή από μελαμίνη πάχους 24εκ.
Μήκος κατασκευής 3,07μ.
Βάθος κατασκευής 0,60μ.
Στο κάτω μέρος θα διαθέτει ερμάρια με εσωτερικό ράφι το οποίο θα έχει δυνατότητα στήριξης
σε διάφορα ύψη (διάτρητες υποδοχές)
Η κάθε πόρτα θα φέρει πόμολο inox στρογγυλό για την αποφυγή τραυματισμών και θα
διαθέτουν κλειδαριές.
Στο άνω τμήμα στη δεξιά πλευρά θα διαθέτει ραφιέρα 160*90εκ με τρία (3) ράφια με
δυνατότητα στήριξης σε διάφορα ύψη (διάτρητες υποδοχές)
Πέλματα για καλύτερη στήριξη λόγω τυχόν ανομοιομορφίας του δαπέδου.
Όλη η κατασκευή θα είναι απόχρωσης οξιάς.
Οι ακριβείς διαστάσεις θα μετρηθούν από τον Ανάδοχο.
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6. ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (1 TEMAXIΟ)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Κατασκευή από μελαμίνη.
Πάχος μελαμίνης 2,5εκ.
Μήκος κατασκευής 140εκ.
Ύψος κατασκευής 220 (περιλαμβανομένων των πελμάτων στήριξης 5-10εκ.)
Βάθος κατασκευής 60εκ.
Πέλματα στήριξης για ασφάλεια και εύκολο καθαρισμό.
Όλη η κατασκευή θα είναι απόχρωσης οξιάς.
Ύψος (ωφέλιμο) κάθε ραφιού περίπου 30εκ (επτά (7) ράφια διαθέσιμα) .
Να διαθέτει υποδοχές για στήριξη των ραφιών σε διαφορετικά ύψη.
Να διαθέτει κλειδαριά.
Να διαθέτει πόμολα δίχως ακμές (λαβή ή στρογγυλό).
7. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Μεταλλική συρταριέρα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου Α’ ποιότητας
Διαστάσεις: 110cm(Π)*120cm(Υ)*60cm(Β)
Κατάλληλη για την οργάνωση και αποθήκευση φαρμάκων.
Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80% περίπου
(κατ΄ελάχιστο)
Διαθέτει δύο (2) στήλες ίσου πλάτους.
Στην βάση της διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους (μικρότερου των 10cm) για την πλήρη
σταθεροποίησή της σε κάθε επιφάνεια.
Θα διαθέτει μία λεία επιφάνεια στο άνω μέρος (δίσκος-συρτάρι) για την παρασκευή
σκευασμάτων.
Θα διαθέτει τέσσερα συρτάρια ύψους 18cm τα οποία θα διαθέτουν εσωτερικά διαχωριστικά
συρταριών (διάφανα πλαστικά) για την καλύτερη τοποθέτηση των φαρμάκων.
Στο κάτω μέρος θα φέρει ένα συρτάρι περίπου 30cm.
Κάθε συρτάρι θα φέρει πόμολο-λαβή 9-13cm χωρίς ακμές για την αποφυγή συσσώρευσης
βρωμιάς
Απόχρωση γκρι σκούρο.
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8. ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Β

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Μεταλλική συρταριέρα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου Α’ ποιότητας
Διαστάσεις: 160cm(Π)*80cm(Υ)*40cm(Β)
Κατάλληλη για την οργάνωση και αποθήκευση φαρμάκων.
Όλα τα συρτάρια να είναι κυλιόμενα τροχούς με ρουλεμάν και εξαγωγή 80% περίπου (κατ΄
ελάχιστο)
Διαθέτει δύο (2) στήλες ίσου πλάτους.
Στην βάση της διαθέτει 4 στηρίγματα μεταβλητού ύψους (μικρότερου των 10cm) για την πλήρη
σταθεροποίησή της σε κάθε επιφάνεια.
Θα διαθέτει τέσσερα συρτάρια ίδιου ύψους τα οποία θα διαθέτουν εσωτερικά διαχωριστικά
συρταριών (διάφανα πλαστικά) για την καλύτερη τοποθέτηση των φαρμάκων.
Κάθε συρτάρι θα φέρει πόμολο-λαβή 9-13cm χωρίς ακμές για την αποφυγή συσσώρευσης
βρωμιάς
Απόχρωση γκρι σκούρο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

2 ΤΕΜ

2

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

2 ΤΕΜ

3

ΘΥΡΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

4 ΤΕΜ

4

ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΞΡΙΟΥ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΤΕΜ

5

ΕΡΜΑΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡ/ΝΟΥ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

2 ΤΕΜ

ΑΞΙΑ

ΣΥΝ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΤΕΛ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
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6

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1 ΤΕΜ

7

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α

1 ΤΕΜ

8

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Β

1 ΤΕΜ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που προκύψουν προσωρινοί μειοδότες με κατακυρωθεισα αξία άνω των 2.500,00 ευρώ
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα απαιτηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου για τη σύναψη
σύμβασης
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
1.
Διαχειριστές ΙΚΕ
•
Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
•
Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
1.
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)
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 Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
 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).
 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.
Ε) Για την απόδειξη καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό
/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό
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/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του προσαρτήματος
Α΄ του Ν4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμα τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας οπού είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπο ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
εμπορικό ή βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσίας του Γ.Ε.Μ.Η
των ως άνω επιμελητήριων (γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30 ) εργάσιμες ημέρες πρίν
από την υποβολή τους)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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