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ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Σάκων Ούρων με CPV 33141615-4
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 09/08/2022 και
έως τις 11 πμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του Νοσοκομείου μας, προϋπολογισμού 9.000,00€ για Σάκους Ούρων συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον
KAE 1311.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου. Oι προσφορές μπορούν να
υποβληθούν κατ΄ είδος για το σύνολο της ζητούμενης τους ποσότητας.
Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος 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. Να
αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:
Δικαιολογητικά συμμετοχής


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

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

ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΩΝ
Α/
Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml
ΑΠΛΟΣ

2

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτείται
ΔΕΙΓΜΑ

30000

ΝΑΙ

200

ΝΑΙ

3

Δοχεία μέτρησης ούρων 24ώρου
πλαστικά, βαθμονομημένα (εώς 3
Lit)

900

ΝΑΙ

4
5

Ουροδοχεία ανδρικά πλαστικά
Σκωραμίδες γυναικείες πλαστικές

200
200

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Είδος 1 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 2000ml ΑΠΛΟΣ
Οι ουροσυλλέκτες να είναι χωρίς κάνουλα εκκένωσης με διαφανές χρώμα και χωρίς βαλβίδα επιστροφής,
κατασκευασμένος από ιατρικού τύπου ( μη τοξικό ) PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής
ούρων να είναι χωρητικότητας 2000ml με διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.
Επιπλέον να διαθέτει σωλήνα μήκους 90cm και άνω.
1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη
σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.
130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
2. Οι προσφερόμενοι ουροσυλλέκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 86692:1996.
3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής
δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το
όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
ii. Το υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη
iii. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
iv. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
v. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
vi. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
vii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο
κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
5. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ
2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν
τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν
την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν
παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των
παραδιδόμενων υλικών.
Είδος 2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
Ουροσυλλέκτες νεογνικοί- παιδικοί 100ml μιας χρήσης, αποστειρωμένοι, αυτοκόλλητοι, κατασκευασμένοι από
ιατρικό ( μη τοξικό) pvc. Απαιτείται να φέρουν διαβάθμιση ανά 10ml, να διαθέτουν ευρύχωρη εγκοπή
προσαρμογής σχήματος οβάλ ( από την μια πλευρά), τέλεια ανατομική εφαρμογή και εξαιρετική στεγανοποίηση, να
έχουν πολύ καλή συγκολλητικότητα και εξαιτίας της ελεγχόμενης κολλητικής τους μάζας να είναι υποαλλεργικοί και
πολύ φιλικοί στο δέρμα. Εσωτερικά από την κολλητική επιφάνεια να διαθέτουν ανατομικά σχεδιασμένο <<
μαξιλαράκι>> από αφρολέξ προκειμένου να τοποθετείται σωστά και να μην τραυματίζει. Επιπλέον να μην αφήνουν
υπολείμματα στο δέρμα κατά την αφαίρεση τους και να είναι ατομικά συσκευασμένοι σε ασφαλή συσκευασία και
αποστειρωμένοι με Οξείδιο Αιθυλενίου ( ΕΟ).

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη
σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.
130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών
προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09).
2. Οι προσφερόμενοι ουροσυλλέκτες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 86692:1996.
3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:
i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής
δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το
όνομα και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
ii. Το υλικό κατασκευής του ουροσυλλέκτη
iii. ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT)
iv. η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα
v. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση
vi. τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
vii. κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.
4. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο
κατασκευής των ουροσυλλεκτών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.
5. Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και
θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων
επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται
κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ
2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ουροσυλλεκτών που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν
τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν
την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν
παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των
παραδιδόμενων υλικών.
Είδος 3 Δοχεία μέτρησης ούρων 24ώρου πλαστικά, βαθμονομημένα (εώς 3 Lit)
Απαιτείται να είναι με βιδωτό καπάκι για εύκολη χρήση και χωρητικότητας τουλάχιστον 2lt , με ανάγλυφη κλίμακα
αριθμών, ανθεκτικό, κατασκευασμένο από πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας σε λευκό χρώμα.
Είδος 4 Ουροδοχεία ανδρικά πλαστικά
Απαιτείται να είναι με ανατομικό σχεδιασμό για εύκολη χρήση. Επιβάλλεται να διαθέτει βιδωτό πώμα ασφαλείας
προσφέροντας απόλυτη στεγανότητα κατά τη μεταφορά και την απόθεση του ουροδοχείου, με τέλειο φινίρισμα
και στιλπνή επιφάνεια για την αποφυγή τραυματισμού και με ανάγλυφη και εμφανή διαγράμμιση στην βάση
( κάτω μέρος) του ουροδοχείου. Προτείνεται να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής
ποιότητας.
Είδος 5 Σκωραμίδες γυναικείες πλαστικές
Κατασκευασμένη από 100% μη τοξικό πολυπροπυλένιο PVC σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ανατομικό
σχεδιασμό.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη
συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω
( Να σταλεί δείγμα ).Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.


Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή
τους, αποτελεί λόγο απόρριψης.

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 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.

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.
4. 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.
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