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ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 18169
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Τσουλέλλη Αθηνά
ΤΗΛ: 22510 26390
FAX:2251037130

Email:bostaniopr@yahoo.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 25η /06-11-2019
(θέµα 33ο) απόφασης ∆Σ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια βελονών - πεταλούδων
- λεπίδων για ένα έτος, (CPV :33141320-9).

Προϋπολογισµός δαπάνης 45.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 07-01-2020

ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.
Γραµµατέας του ανωτέρω διαγωνισµού ορίζεται η κα Γιανέλλη

Κωνσταντίνα τηλ. 2251351325.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της

∆ιακήρυξης σε ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη
∆ιαύγεια.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΕΡΒΟΥ ΑΝΝΑ





Α∆Α ΠΡΟ∆ΕΣΜ:ΨΒΒ446907Ο-Τ2Γ
ΠΡΑΞΗ: 2350

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α∆ΑΜ:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α∆Α: Ω6Ο946907Ο-Β2Ζ

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 11-12-2019
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 18169
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 22510 - 26390
FAX:22510-37130

Email.bostaniopr@yahoo.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 64 /2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Eίδος : Προµήθεια βελονών - πεταλούδων - λεπίδων .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
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11-12-2019 13-12-2019 11-12-2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1. Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις»

1.2. Του Ν.2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και
άλλες διατάξεις»

1.3. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
1.4. Του Ν.2362/95 «Περί δηµοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
1.5. Το Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
1.6. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»στο εισόδηµα από

εµπορικές επιχειρήσεις.
1.7. Το Ν.3886/2010 περί ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων −

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης

Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού

1.8. Την υπ’αριθµ. Απόφαση 25η/06-11-2019 (θέµα33ο) απόφαση ∆.Σ. του Γεν.
Νοσοκοµείου Μυτιλήνης

1.9. Την υπ’αριθµ.17038/25-11-2019 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα µε το





ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είναι
υψηλότερη αυτής του παρατηρητηρίου), για την προµήθεια βελονών -
πεταλούδων και λεπίδων µιας χρήσης, για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του
Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 10 τουλάχιστον ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στο
ΚΗΜ∆ΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο.

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ∆ιαγωνισµό για µέρος ή για το σύνολο
των προσφεροµένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφηµένη προσφορά
στην Ελληνική γλώσσα µε αντίγραφα, σύµφωνα µε τους συµπληρωµατικούς όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιαγωνισµός Συνοπτικός σε ΕΥΡΩ( € )

Αντικείµενο Προµήθεια βελονών - πεταλούδων και λεπίδων µ.χ.
για ένα (1) έτος για τις ανάγκες
του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης.

Ηµεροµηνία, τόπος και ώρα Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
διενέργειας του διαγωνισµού Γραφείο Προµηθειών

Ηµερ 07-01-2020
Ώρα: 11.00

Προθεσµία Υποβολής Ηµερ. 03-01-2020

Προσφορών Ώρα: 14.30

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 45.000,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋπολογισµός που βαρύνει Τακτικός Προϋπολογισµός

Νόµισµα ΕΥΡΩ

CPV 33141320-9

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών 120 ηµέρες

Αναθέτουσα αρχή Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»

Γραµµατέας του Κων/να Γιανέλλη
διαγωνισµού τηλ.2251351325





ΕΙ∆Η - ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/
Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣ/ΤΑ σε τεµ

1 ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ Μ.Χ. Νο 21 12.000
2 ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ Μ.Χ. Νο 23 15.000
3 ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ Μ.Χ. Νο 25 1.000
4 ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ) 5.000
5 ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 21G (για τη

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
700

6 ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (για τη ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
α) 24 G
β) 22G 700

200
7 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΧΕΙΡ. Μ.Χ. Νο10 8.000
8 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΧΕΙΡ. Μ.Χ. Νο11 10.000
9 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΧΕΙΡ. Μ.Χ. Νο15 5.000
10 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΧΕΙΡ. Μ.Χ. Νο 20 4.000
11 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΧΕΙΡ. Μ.Χ. Νο 22 1.000
12 ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ Νο 15 ΜΕ ΛΑΒΗ 3.000
13 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ) 6.000
14 ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ

(ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ)
500

15 ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Ν. ΜΧ Νο 18 65.000
16 ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Ν. ΜΧ Νο 21 30.000
17 ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Ν. ΜΧ Νο 23 0,6χ25mm 20.000
18 ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Ν. ΜΧ 25 40.000
19 ΒΕΛΟΝΕΣ Ε.Ν. ΜΧ Νο 27 20.000
20 ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ 18GX20 cm ME BAΘΟΣ

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ 22mm . Συµβατές µε οδηγό βιοψίας (τυπου
Phillips) που χρησιµοποιεί η ουρολογική κλινική.

50

ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ Νο
22 G χ 90mm (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

1.000

22 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
(spinostar pencil point)
α) No 25G X 88mm
β) No 25G X 120 mm
(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

α)500
β)100

23 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
(spinocan)
α) No 27G X 88mm
β) No 27G X 120 mm
(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

α) 500
β) 100

24 ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ (Pencan)
α) No 25G X 88mm
β) No 26G X 88 mm
γ) No 27G X 88 mm

(ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ)

α) 800
β) 400
γ) 800

25 ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΤΕΡΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 15G x 45 mm (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ)

250

26 ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 8G x 100 mm
(ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ)

150

27 ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΧ HUBER (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ) 400

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ
(επί ποινής αποκλεισµού)





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(επί ποινής αποκλεισµού)

A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Στην
ετικέτα/συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1.Το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η 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. Τα ανωτέρω υλικά πρέπει να
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485-2016 και ο
κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα να φέρει
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015. Τα υλικά πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από
κοινοποιηµένο οργανισµό που βρίσκεται εγκαταστηµένος και λειτουργεί νόµιµα στο
έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 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, (∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.
130648 - Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τιςδιατάξεις της Οδηγίας
93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και
«περί τεχνικών προδιαγραφών και µεθόδων ελέγχου πλαστικών συριγγών και
βελονών µιας χρήσης»- ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991)
2.Να αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» και η µέθοδος αποστείρωσης
3.Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» (ή LOT)

4. Η ένδειξη της οριακής ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και
µήνα Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσης
του να µην έχει παρέλθει χρόνος µεγαλύτερος από το 1/3 της συνολικής διάρκειας
ζωής του. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα
προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν την ηµεροµηνία λήξεως τους, µολονότι έχουν
τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
5. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των υγειονοµικών µονάδων για την
χρήση που προορίζονται
6. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην Ελληνική Γλώσσα, να είναι
αµεταχείριστα και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να είναι σε απόλυτη συµφωνία µε
την τεχνική προσφορά του προµηθευτή. Να είναι αποστειρωµένα, µη τοξικά και
απαλλαγµένα πυρετογόνων ουσιών Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να παρέχονται
και υπό µορφή συµβόλων
7. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση
8. Να αναφέρονται οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης
9. Να αναγράφονται οδηγίες χρήσεως των προϊόντων, καθώς επίσης και
ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
10. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να έχει τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) ηµεροµηνία παραγωγής
β) ηµεροµηνία λήξης





γ) η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής, το δε κόστος της
συσκευασίας δεν θα επιβαρύνεται µε πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον
προµηθευτή. δ) σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του
περιεχοµένου της, πρέπει να αναγράφονται οι ανωτέρω ενδείξεις στα Ελληνικά ή
Αγγλικά , µε την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθµίσεων των
κοινοτικών οδηγιών, όπως αυτές προσαρµόστηκαν στην Ελληνική νοµοθεσία.
ε) να αναγράφονται τα στοιχεία των υλικών προκειµένου ο χρήστης να δύναται να
αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητα και το περιεχόµενο της συσκευασίας.

Β) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ανά είδος.

Α/Α 4 : ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ)

Πεταλούδες αιµοληψίας µε ειδική βαλβίδα αναρρόφησης 21G x3/4” x 7”
(08x19mmx178mm).

Α/Α 5 : ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 21 G
(Για Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας)

Πεταλούδες αιµοληψιών - µεταγγίσεως µε ενσωµατωµένο προστατευτικό
κάλυµµα , διάτρησης σωληναρίων κενού και µε σκληρό υλικό όσων αφορά τη
σύνδεση της πεταλούδας µε τη συσκευή µετάγγισης (έτσι ώστε το σηµείο της
σύνδεσης µε τη συσκευή να µη ραγίζει το στόµιο της πεταλούδας και διαρρέει το
αίµα εκτός του κλειστού κυκλώµατος µε συνέπεια να απαιτείται η εκ νέου
φλεβοκέντηση του ασθενούς. Ν0 21G χ 3/4 χ 7 (0,8 χ 19mm)

Α/Α 6: ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ
ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΥ. (για τη Μ.Μ. Α.)

1) Ο σχεδιασµός του να συνδυάζει τη χρήση του κοινού φλεβοκαθετήρα µε το
χειρισµό της πεταλούδας για εύκολη εισαγωγή και την αποφυγή επαφής µε το αίµα.

2) Να διαθέτει πτερύγια στήριξης τα οποία να βοηθούν στην εισαγωγή και να
στηρίζουν τον καθετήρα.

3) Να διαθέτει µηχανισµό εµπλοκής και κάλυψης της βελόνας του στυλεού, για
την αποφυγή τραυµατισµού κατά την εισαγωγή.

4) Να έχει ενσωµατωµένη διαφανή προέκταση η οποία στο άκρο της να
καταλήγει σε σχήµα Υ, ώστε να απλουστεύεται η χορήγηση φαρµάκων και
διαλυµάτων αλλά και να εµποδίζει την επαφή µε το αίµα.

5) Το υλικό κατασκευής του φλεβοκαθετήρα να είναι από υλικό πολυουρεθάνη
χωρίς πρόσθετα π.χ. κερί, πλαστικά, σταθεροποιητές, ως πλέον βιοσυµβατό υλικό µε
τον ανθρώπινο οργανισµό και να επιτρέπει την παραµονή στον ασθενή για
τουλάχιστον 72 ώρες.

6) Να έχει λεπτά τοιχώµατα για να διατηρεί τη µεγαλύτερη δυνατη εσωτερική
διάµετρο, ώστε να επιτυγχάνονται µεγαλύτερες ταχύτητες ροής .

7) Ο καθετήρας να έχει τέτοιο σχεδιασµό ώστε να έχει τέλεια εφαρµογη µε τον
οδηγό στυλεό (βελόνα), ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο της συρρίκνωσης του
καθετήρα κατά την εισαγωγή του.

8) Να διαθέτει εγκοπή LL (Luer Lok) για δυνατότητα παροχής σκευασµάτων και
ορών χωρίς τη χρήση βελόνας. Η βαλβίδα να δέχεται σύριγγες µε ρύγχη LL και LS
(luer Slip).

9) Να είναι αποστειρωµένος µε οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΤΟ).





10) Η συσκευασία του να είναι από επικηρωµένο χαρτί για αποφυγή
ρινισµάτων στον καθετήρα κατά την διάρκεια ανοίγµατος της συσκευασιας .

11) Να διατίθεται το νούµερο 22 G και 24G.

Α/Α 13: ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ (Παθολογοανατοµικού)

α) Να είναι µιας χρήσεως.
β) Να κόβουν σε ικανοποιητικό βαθµό τα σκληρά, µαλακά υλικά καθώς και τις
µικροβιοψίες.
γ) Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
δ) Να περιέχει κράµα λευκόχρυσου και επικάλυψη ρητίνης
ε) Να υπάρχει δυνατότητα κοπής τοµών µε πάχος από 1mm έως 50mm -ΕΙ∆ΙΚΑ
στα 3mm πάχος.

στ) Να είναι σε συσκευασία των 50 τεµαχίων και να φέρει συλλέκτη
χρησιµοποιηµένων λεπίδων ακριβώς από κάτω.

ζ) Να έχει στρογγυλοποιηµένες άκρες στην πλευρά κοπής για περισσότερη
προστασία κατά την χρήση από τους τεχνολόγους .

η) Να έχει διαστάσεις (µήκος) από 80mm και πλάτος 8mm.
θ) Να φέρει ένδειξη CE από ανεξάρτητο φορέα.

Α/Α 14: ΛΕΠΙ∆ΕΣ ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ (Παθολογοανατοµικού)

α) Να είναι µιας χρήσεως.
β) Να κόβουν σε ικανοποιητικό βαθµό τα σκληρά, µαλακά υλικά καθώς και τις
µικροβιοψίες υλικά ταχείας βιοψίας.
γ)Να είναι από χάλυβα άνθρακα.
δ) Με γωνία κοπής 35 µοιρών.
ε) Να περιέχει κράµα λευκόχρυσου και επικάλυψη ρητίνης .
στ) Να υπάρχει δυνατότητα κοπής τοµών µε πάχος από 1mm έως 50mm -

ΕΙ∆ΙΚΑ στα 3 mm πάχος.
ζ) Να είναι σε συσκευασία των 20 τεµαχίων και να φέρει συλλέκτη

χρησιµοποιηµένων λεπίδων ακριβώς από κάτω.
η) Να έχει στρογγυλοποιηµένες άκρες στην πλευρά κοπής για περισσότερη

προστασία κατά τη χρήση από τους τεχνολόγους .
θ) Να έχει διαστάσεις (µήκος) από 80mm και πλάτος 8mm.
ι) Να φέρει ένδειξη CE από ανεξάρτητο φορέα.

Α/Α 27 : ΒΕΛΟΝΕΣ HUBER (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ)

Για καθετηριασµό port a cath 19G X20 mm (200 τεµ.)
Για καθετηριασµό port a cath 20G X20 mm (200 τεµ.)





ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Στην παρούσα προµήθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».

Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιµή και ο κωδικός του
είδους στο Παρατηρητήριο Τιµών, όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία αυτό θα
δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση.

Οι προµηθευτές θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητουµένων ειδών
(παράρτηµα Α΄ της παρούσης) (στην τεχνική –οικονοµική προσφορά και
δείγµατα όπου ζητούνται) .

Σε περίπτωση που οι επιτροπή διαγωνισµού κρίνει ότι τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προσφορές
καθώς και τα δείγµατα (κατά τη χρήση) όλων των εταιρειών που συµµετέχουν στο
διαγωνισµό είναι αποδεκτά , θα γίνεται παράλληλα την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών (άρθρο 117 παρ.4 του Ν4412/2016)
προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης
των διαγωνισµών.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς προς την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να
αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και του σχετικού διαγωνισµού
(άρθρο 92 παρ.1,2,4 του Ν.4412/2016) µέσα στον οποίο τοποθετούνται τρείς
επί µέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, µε τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου και συγκεκριµένα:

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος)
ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά
Συµµετοχής όπως ορίζει ο Ν.4412/2016 ήτοι:
1. Συµπληρωµένο το τυποποιηµένο έντυπο ΤΕΥ∆.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του
υποψηφίου Νοµικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε
αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος φάκελος)
ο οποίος επί ποινής αποκλεισµού θα πρέπει να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους,
εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Προµηθευτή όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη συµµόρφωση στις
απαιτούµενες Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης (µε
παραποµπές). Σηµειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν
πρέπει να περιλαµβάνονται οικονοµικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Γ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (χωριστός σφραγισµένος
φάκελος) περιλαµβάνει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του
Υποψήφιου προµηθευτή όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 95 του Ν.4412/2016
και την παρούσα διακήρυξη.





Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε
δύο (2) αντίτυπα (ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της
σύµβασης ο προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72
Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103
Ν.4412/2016).

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει ετήσια διάρκεια και µπορεί να παραταθεί µε
απόφαση ∆.Σ., για ορισµένο χρονικό διάστηµα και συνολικά για τρεις (3) µήνες,
µετά τη λήξη της µε τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονοµικό αντικείµενο,
προκειµένου να εξαντληθούν τυχόν εναποµείναντες συµβατικές ποσότητες.

Το Νοσοκοµείο µε µονοµερή απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
κατόπιν απόλυτης και αιτιολογηµένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωµα
λύσεως της σύµβασης. Η διακοπή της σύµβασης θα είναι
υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε
αξίωση ή απαίτηση.

Ο προµηθευτής που δεν προέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να
υπογράψει σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση ∆ιοικητικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισµό Προµηθειών του
∆ηµοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε µια ζηµία που τυχόν θα
προκύψει εις βάρος του νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή
εκτέλεση της σύµβασης.

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος
αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι
διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι
διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν.
2362/1995,Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας
κηρύσσονται ουσιώδεις.

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ





ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα : ( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):
Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του δικαιώµατος της

διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ# € # υπέρ της

Εταιρίας ∆/ΝΣΗ

∆ια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφοµένης συµβάσεως για την προµήθεια

σύµφωνα µε την υπ`αριθµ. ∆/ξή σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή

σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη

ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο

της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί

(στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που
µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2)
µήνες





ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήµερα µεταξύ αφ΄ ενός του
κ. ………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως ∆ιοικητής του
Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειµένη περίπτωση , εκπροσωπεί νόµιµα το
Ίδρυµα και αφετέρου της εταιρείας ………………………………….
(δ/νση …………………………………………………… τηλ. , ΑΦΜ ) που
εκπροσωπείται νόµιµα από τον , συµφωνήθηκαν και
συνοµολογήθηκαν τα παρακάτω :

Μετά από το …………………. διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις ………………… για
την προµήθεια η ως άνω εταιρεία σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. ………………………..απόφαση του ∆.Σ. αναλαµβάνει την προµήθεια στο
Νοσοκοµείο.

Α) Ποσότητα Συµβατικού Είδους
Β) Τιµή ανά τεµάχιο

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Μετά από την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκοµείου. Σε
περίπτωση διακοπής της θαλάσσιας συγκοινωνίας (π.χ. λόγω δυσµενών καιρικών
φαινοµένων απεργιών κλπ) ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται για το αντίστοιχο
χρονικό διάστηµα).

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση του ως άνω εξοπλισµού ή µέρος αυτού
πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή προστίµου
προς το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και βάση
ΦΕΚ αριθµ.φύλ.107. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε επιταγή της
Τράπεζας βάση θεωρηµένου τακτικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής αφού
προσκοµίσει :
α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις:
α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιµολογίου, µετά την αφαίρεση του
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούµενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του
Ν.3846/11.5.2010

β) Φόρος προµηθευτών 4%.
γ)Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 0,06%
δ) ΧΑΡΤ/ΜΟ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ 3% επί Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
ε) ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ
στ) 0,07% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών
Προσφυγών η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ





Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος και βάσει της υπ’ αριθµ.
1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017.

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια της σύµβασης µε τµηµατικές παραδόσεις ισχύει
για ένα (1) έτος αµέσως µόλις υπογραφεί και µπορεί να παραταθεί για ορισµένο
χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα για τρεις (3) µήνες µετά την λήξη της µε
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Μυτιλήνης, µε τους ίδιους όρους και τα ίδιο
οικονοµικό αντικείµενο, προκειµένου να εξαντληθούν οι τυχόν εναποµείναντες
συµβατικές ποσότητες.

Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε
το διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.

Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα
τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία,
εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Η ως άνω σύµβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016 του Ν.2955/01
και τον Ν.2286/95.

Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και συµφωνιών που περιέχονται στην
από …………………………………………διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία µαζί µε την
από …………………………………….. προσφορά του ανωτέρου αναδειχθέντος µειοδότη
και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού,
των διατάξεων του Νόµου και των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης, αποτελούν
µαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και αναπόσπαστο σύνολο της σύµβασης.

Σύµφωνα µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του διαγωνισµού
επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθµ. …………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ ………………..€
αρ…………Τράπεζα………….ηµερ. έκδοσης………………….

Η ως άνω εγγυητική να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον
προµηθευτή να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να
µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύµβαση χωρίς
προηγούµενη γραπτή συναίνεση του νοσοκοµείου.
Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από την τις διατάξεις του
Ν.1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.
Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή,
υποχρεούται ο προµηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει
και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που
διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, µε τους οποίους έχει συναφθεί η
µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιµολόγια είναι
ενεχυριασµένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυµα που έχουν
ενεχυριασθεί σε εµφανές σηµείο του τιµολογίου.
2. Ο «Προµηθευτής» δηλώνει και συνοµολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και
περιορισµών της σύµβασης αυτής και ότι µε βάση αυτούς και µόνο θα λύνεται κάθε
διαφορά ή αµφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.





Επίσης συµφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύµβασης , πρόσθετη
συµφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν µπορούν
να αποδειχθούν παρά µόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο µέσο απόδειξης.
3. Οι παραδόσεις των ειδών της σύµβασης θα γίνονται τµηµατικά σύµφωνα µε τις
ανάγκες του Νοσοκοµείου.
4. Η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 2η

ΥΠΕ ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι:Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και

τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή

η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

Α:Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/

αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονοµασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ”]

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [99221929_1]

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ε.ΒΟΣΤΑΝΗ 48/ΜΥΤΙΛΗΝΗ /81100]

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ]

- Τηλέφωνο: [2251026390]

- Ηλ. ταχυδροµείο: [bostaniopr@yahoo.gr]

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.vostanio.gr]

Β:Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης

- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του

σχετικού CPV): [« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ - ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΙ∆ΩΝ ΜΙΑΣ

ΧΡΗΣΗΣ (CPV:33141320-9)».

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [ ]

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

[ ]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ





Μέρος II:Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Α:Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία: [ ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και

υπάρχει

[ ]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδροµείο:

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,

µικρή ή µεσαία επιχείρηση iii;

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο

πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης

απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό

των εργαζοµένων µε αναπηρία ή

µειονεκτούντων εργαζοµένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε

αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων

ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας

είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού

συστήµατος (προ)επιλογής);

[]Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου α) [……]





ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό

αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά

περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον

επίσηµο κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα

τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της

σύµβασης:

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση

να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος

αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

δ) []Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης

από κοινού µε άλλουςvi;

[]Ναι [] Όχι

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους

εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα

καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς

φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τµήµατα Απάντηση:





Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός

φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

[ ]





Β:Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων

που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδροµείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές

της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]





Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·

δωροδοκίαix,x·

απάτηxi·

τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές

δραστηριότητεςxii·

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxiii·

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές

καταδίκες:
Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική

απόφαση εις βάρος του οικονοµικού

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το

οποίο είναι µέλος του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά

το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί

απευθείας περίοδος αποκλεισµού που

εξακολουθεί να ισχύει;

[]Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους

λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

[ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην

καταδικαστική απόφαση:

α) Ηµεροµηνία:[ ],

σηµείο-(-α): [ ],

λόγος(-οι):[ ]

β) [……]

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xviii

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά

[]Ναι [] Όχι





την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού

(«αυτοκάθαρση»)xix;

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που

λήφθηκανxx:

[……]





Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης:
Απάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο

πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των

υποχρεώσεων;

1)Μέσω δικαστικής ή διοικητικής

απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και

δεσµευτική;

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή

έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:

2)Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης που οφείλει

συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,

των δεδουλευµένων τόκων ή των

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό

διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την

καταβολή των φόρων ή εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): xxiii

[……][……][……]





Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή

επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων

ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και

εργατικού δικαίουxxiv;

[]Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);

[]Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα

που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες

καταστάσειςxxv :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού

συµβιβασµού, ή

στ) αναστολή επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης

υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη

συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις

περιστάσειςxxvi

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[]Ναι [] Όχι

-[.......................]

-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[]Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας





µέτρα αυτοκάθαρσης;

[]Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα

που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς

µε σκοπό τη στρέβλωση του

ανταγωνισµού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[]Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας

µέτρα αυτοκάθαρσης;

[]Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα

που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία

ανάθεσης της σύµβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[]Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον

αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο

αναµειχθεί στην προετοιµασία της

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxix;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[]Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας

σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxx

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;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[]Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας

µέτρα αυτοκάθαρσης;

[]Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα

που λήφθηκαν:

[……]





Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να

επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων

επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες

αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται από την αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε

αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται

να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,

την επιλογή ή την ανάθεση;

[]Ναι [] Όχι





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος

µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός

φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να

συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια

επιλογής;

[]Ναι [] Όχι

Α:Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος

στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά

µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο

κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxi; του:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]





Β:Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που

αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος

εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον

αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή

στα έγγραφα της σύµβασης :

και/ή,

έτος: [……] κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

έτος: [……] κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

έτος: [……] κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν

είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την

απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις

δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:

[…................................…]





Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη

διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση:

1β)Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις

προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις

υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου

αναφοράςxxxii, ο οικονοµικός φορέας έχει

προβεί στις ακόλουθες κυριότερες

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του

είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου

αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και

τους παραλήπτες δηµόσιους ή

ιδιωτικούςxxxiv:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της

σύµβασης που αναφέρονται στην

διακήρυξη):

[…...........]
Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει

σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη

επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος

και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές

αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxv, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά

δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε

κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxvi.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά

έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι,

ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο

µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης

για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική

περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,

αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]





Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της

(του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ

µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ.

36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10

εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του

ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50

εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του

ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές

και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο

ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το

σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε

αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα

της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό

αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου,

της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος

(ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του

Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον

ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή

της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β

αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της

27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης

Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002,

σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή

την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω

απόφασης-πλαίσιο.





Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας

(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την

καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του

Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της

εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β)

στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς

και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1

του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή

σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει

χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην

εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί

(µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να

καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την

εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

22.Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον

προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον

υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου

συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο

αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός

φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα,

σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την

εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της

προθεσµίας υποβολής προσφοράς

23.Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

24. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης

δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο

18 παρ. 2 .





25. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

26.Άρθρο 73 παρ. 5.

27.Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη,

να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

28.Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

29..Πρβλ άρθρο 48.

30. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που

διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

31. Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι

οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε

άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.

32.Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την

τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

33.Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να

περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή

υπηρεσίες.

34.Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

35. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες

πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία

αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των

µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2

εκατοµµύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10

εκατοµµύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν

υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα

43 εκατοµµύρια ευρώ.

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων ατόµων.

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
vii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους

δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.





viiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ.

42).

ix Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως

“διαφθορά”.

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ

του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β

αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν.

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002

για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού

περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν.

3691/2008 (ΦΕΚ166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική

νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και

προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε)

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών
(Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΟικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά

την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xx Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που

λήφθηκαν.

xxiΣτην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

xxii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους

δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει

µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της

προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς





xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης
στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον

Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.

xxix Πρβλ άρθρο 48.

xxx Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)

xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από

ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο

Παράρτηµα αυτό.

xxxii Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση

εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

xxxiv Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο
δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.




