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ANAΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΧΝΙΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΧΝ

Νέα Ισλία
02-04-2019
Αξηζκ. Πξση.
9446

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14233
ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Μ αικαηάλεο
ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2132057830
FAX: 2132057038

ΑΡΙΘΜΟ Γ/ΞΗ Π 16/19

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΤ
ΔΙΓΟΤ ΜΔ CPV 33170000-2 ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΦΗ (ΑΝΑΛΧΙΜΟ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ), ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
(Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Π 16/19)
Έρνληαο ππφςε :
1. Σν λ. 2362/95 (ΦΔΚ 247/η.Α΄/95 ) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
2.
/05) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
3. Σν λ. 3580/07 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
4. Σν λ. 3918/11 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/11) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
5. Σν λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) »
6. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο 35 ηνπ λ. 4472/2017 (ΦΔΚ 74/η.Α΄17)
7. Σν αξ πξση 853/27-3-2018 έγγξαθν ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ
8. Η απφ 18-5-18 (6ε πλ Θεκ Α16) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
9. Η απφ 27-03-2108 (5ε πλ Θεκ Α1 ) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ
10.Σελ αξ πξση 29225/25-10-2018 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ
11.Σελ αξ πξση
34945/18-12-2018 πξφζθιεζε 1εο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ .
12.Σελ αξ πξση 1641/17-1-2019 πξφζθιεζε 2εο δηαβνχιεπζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
13.Σελ απφ 27-03-2019 (5ε πλ Θεκ Α1) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε ηερληθή
θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Αλαηζζεζία θαη Αλάλεςε
(Αλαιψζηκν Τγεηνλνκηθφ πιηθφ Αλαηζζεζηνινγηθνχ ), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 40.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
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1. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν
Ν. Ισλίαο
Κσλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίσλ
(Πξσηόθνιιν)

18/04/2019 εκέξα
Πέκπηε θαη ψξα
14:30 π.κ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Γεληθό Ννζνθνκείν
Ν. Ισλίαο
Κσλζηαληνπνύιεην –
Παηεζίσλ
(Ακθηζέαηξν)

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

19/04/2019 εκέξα
Παξαζθεπή θαη
ψξα 10:00 π.κ

2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ :
χκθσλα κε ην αξ 25 ηνπ Ν 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε
ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :
α) ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο
β) ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο
θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη
λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο
κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3. ΚΡΑΣΗΔΙ
Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ.
Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο :
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ “et.diavgeia.gov.gr”
4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο .
4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄

4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄

4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

Γξ Πξνκεζεηψλ

Μ.αικαηάλεο

Πξ Οηθνλνκηθνχ Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο O Γηνηθεηήο

Γ. Σζαβιήο

Γ. Λακπξνπνχινπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ (ΚΗΜΓΗ
ΙΣΟΔΛΙΓΑ)
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΚΧΓΙΚΟ CPV

πλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο

02-04-2019
Αλαηζζεζία θαη Αλάλεςε ( Αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ
Αλαηζζεζηνινγηθνχ )
(CPV 33170000-2)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΓΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

40.000,00 επξψ κε ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ
ΒΑΡΤΝΔΙ

Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 1311

ΠΟΟΣΗΣΑ -ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΧΝ
ΔΙΓΧΝ

Απνζήθε ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο
Κσλζηαληνπνχιεην - Παηεζίσλ
χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
λφκηκεο θξαηήζεηο
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20%
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3%
(πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
(Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ πιελ
ΦΠΑ).
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα
παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα πξνκήζεηεο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ
ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ
ΣΙΜΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

Σεκάρηα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

3

19PROC004719852 2019-04-02
TEXNIKE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΙΓΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΦΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 2ε ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ (
ΑΝΑΛΧΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ )
Α/Α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ

ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΜΔ ΦΠΑ

1

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο απινί
1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ κε
ηνμηθφ απφιπηα αλεθηφ απφ ην αλζξψπηλν
ζψκα, απφ δηάθαλν ζεξκνεπαίζζεην PVC.
2. Να δηαηίζεληαη ζε φια ηα κεγέζε (5,0
έσο 10)
3. Να είλαη ζρεηηθά ζθιεξνί θαη λα κελ
θάπηνληαη γηα εχθνιε δηαζσιήλσζε.
4. Να έρνπλ πνιχ κηθξή θπξηφηεηα ζην
άθξν, ψζηε λα κελ ππάξρεη πεξίπησζε
ηξαπκαηηζκνχ.
5. Ο αεξνζάιακνο (cuff)
i.λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιχ
καιαθφ πιηθφ κε ην ειάρηζην πάρνο
ηνηρσκάησλ, λα κελ ζξαχεηαη θαη λα
εκθαλίδεη άξηζηε επαηζζεζία ψζηε λα
παξαθνινπζεί απνιχησο ηηο απαηηήζεηο ηεο
ηξαρείαο
ii.λα εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα αθφκε θαη
ζε κηθξφ κέγεζνο ζσιήλα,
iii.ν ζσιελίζθνο πνπ θνπζθψλεη ηνλ
αεξνζάιακν λα είλαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ
ζσιήλα
iv. ην ηνίρσκα ηνπ αεξνζαιάκνπ λα
επηηξέπεη ηελ ειάρηζηε δπλαηή
δηαπεξαηφηεηα πξσηνμείδνπ ηνπ αδψηνπ
θαηά ηε δηάξθεηα παξαηεηακέλσλ
ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
6. Η βαιβίδα ηνπ αεξνζαιάκνπ λα είλαη
αμηφπηζηε.
7. Να είλαη δηαβαζκηζκέλνη.
8. Να είλαη αθηηλνζθηεξνί.
9. Να είλαη δηαθαλείο.

2600

1,30

3380,00

439,40

3819,40

2

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο spiral .
Όιεο νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο (1-9) γηα
ηνπο ελδνηξαρεηαθνχο ζσιήλεο ηνπ είδνπο
1 θαη ηνλ αεξνζάιακν κε ηε δηαθνξά νη
ζσιήλεο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ
καιαθφ πιαζηηθφ κε εληζρπκέλν ζπηξάι.

350

7,50

2625,00

341,25

2966,25

3

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο θεθακκέλνη ζε
ζρήκα C .
Όιεο νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο (1-9) γηα
ηνπο ελδνηξαρεηαθνχο ζσιήλεο ηνπ είδνπο
1 θαη ηνλ αεξνζάιακν κε ηε δηαθνξά φηη ε
θακπχιε ηνπ ζσιήλα πξέπεη λα είλαη
αλαηνκηθή θαη καιαθή γηα ηελ άλεηε
ηνπνζέηεζε ηνπ πάλσ απφ απφ ην πεγνχλη
θαη ηα ρείιε .

50

3,00

150,00

19,50

169,50

4

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο κε θαθ ιεπηνχ
ηνηρψκαηνο γηα καθξάο δηάξθεηαο ρξήζε
(ΜΔΘ) Δλδνηξαρεηαθφο ζσιήλαο ,
αηξαπκαηηθφο , γηα ξηληθή /ζηνκαηηθή
δηαζσιήλσζε , κε θαθ ηδηαηηέξσο ιεπηνχ
ηνηρψκαηνο , ρακειήο πίεζεο θαη κεγάινπ
φγθνπ απφ πνιχ αλζεθηηθφ πιηθφ γηα ηελ
εμαζθάιηζε απφιπηεο ζηεγαλφηεηαο ,
Μurphy eye , κηαο ρξήζεσο ,
απνζηεηξσκέλνο .Όια ηα κεγέζε

350

1,40

490,00

63,70

553,70
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Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο , εηδηθά
πξνζρεκαηηζκέλνη γηα γλαζνπξνζσπηθή
ρεηξνπξγηθή , ξηληθνί , κε cuff.
1.Δηδηθφ ζρήκα ψζηε ηνπνζεηεκέλνη απφ
ηελ κχηε λα επηηξέπνπλ ζηνλ ρεηξνπξγφ λα
έρεη άκεζε φξαζε ζηε γλάζν θαηά ηνπο
ρεηξηζκνχο .
2.Η θακπχιε ηνπ ζσιήλα λα αθνπκπά ζηε
κχηε άλεηα ρσξίο λα πξνθαιεί ηζραηκία
ζηνπο ξψζσλεο θαη ρσξίο λα ελνριεί ην
πεδίν ηνπ ρεηξνπξγνχ .
3.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθφ
πιηθφ (θαηά πξνηίκεζε ivory PVC) γηα
πξνζηαζία ηνπ επαίζζεηνπ ξηληθνχ
βιελνγφλνπ θαη γηα αηξαπκαηηθή πξνψζεζε
κέζσ ηνπ ξηλνθάξπγγα ρσξίο λα ππάξρεη
θίλδπλνο θάκςεο , ιφγσ ηεο εηδηθήο
δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο .
4.Να έρνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή γηα
αθηηλνινγηθφ έιεγρν ηεο ζέζεο ηνπο
5.Σν cuff λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ
πνιχ αλζεθηηθφ πιηθφ κε επαηζζεζία ζηελ
αιιαγή πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αλαηζζεζίαο .
6.Πάλσ ζηνλ νδεγφ πιήξσζεο ηνπ cuff λα
αλαγξάθεηαη ην λνχκεξν ηνπ ζσιήλα γηα
επθξηλή έιεγρν:Γελ απνηειεί θξηηήξην
απνθιεηζκνχ εάλ ηεξνχληαη ηα ινηπά
θξηηήξηα
7.Νν 6, 6.5 , 7 , 7.5.

10

7,00

70,00

9,10

79,10

6

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο , Spiral ,ξηληθνί ,
επζείο κε cuff.
1. Καηαζθεπαζκέλνη απφ θαζαξφ
ζεξκνεπαίζζεην πιηθφ (PVC κε επίζηξσζε
ζηιηθφλεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ) , κε
ηνμηθνί θαη απαιιαγκέλνη απφ Latex .
2.Nα δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν spiral
ζχξκα απφ αλνμείδσην ράιπβα κε ππθλφ
ζπείξακα , ψζηε λα απνθιείεηαη ε θξαγή
ηνπ ζσιήλα θαη ζηηο πιένλ δχζθνιεο
ζπλζήθεο .
3.Να είλαη επζείο κε κεγάιν κήθνο θαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ ζπλδεηηθφ ζπκβαηφ κε
ηηο ζπλδέζεηο ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ
θπθιψκαηνο .
4.Άθξν καιαθφ θαη αηξαπκαηηθφ , κε νπή
Murphy .
5.Nα θέξνπλ αθηηλνζθηεξή γξακκή θαζ΄φιν
ην κήθνο
6.Cuff ρακειήο πίεζεο κε ελζσκαησκέλν
ζσιήλα πιήξσζεο , κε εχρξεζην θαη
αμηφπηζην νδεγφ κπαινλάθη .
Πξναηξεηηθά λα ππάξρεη ζπλδεηηθφ γηα
ζχξηγγεο κε εηδηθφ δηαθφπηε .
7.Να θέξνπλ εθαηνζηηαία δηαβάζκηζε
κήθνπο .Να είλαη ζαθψο επηζεκαζκέλνη κε
καχξν δαθηχιην πάλσ απφ ην cuff γηα
έλδεημε ζσζηήο ηνπνζέηεζεο .
8.Να πξνζθέξνληαη απνζηεηξσκέλνη ζε
αηνκηθή ζπζθεπαζία .
9.Πξνηηκνχληαη ζσιήλεο κε ηε κηθξφηεξε
δπλαηή εμσηεξηθή δηάκεηξν
10.Όια ηα δπλαηά λνχκεξα .

10

40,00

400,00

52,00

452,00

7

Δλδνηξαρεηαθνί ζσιήλεο, spiral κε cuff
κεγάινπ κήθνπο γηα ηλνπηηθή
δηαζσιήλσζε. Ιζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο
ηνπ πξνεγνχκελνπ είδνπο (6) ζηνκαηηθνί
αιιά θαηάιιεινη θαη γηα ξηληθή εθαξκνγή ,
επαξθνχο κήθνπο (ηνπιάρηζηνλ 27-33 cm)
ζηα κεγέζε ελειίθσλ . Καηάιιεινη θαη γηα
ηλνπηηθή δηαζσιήλσζε κε ζχζηαζε απφ ηελ
εηαηξεία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε .
Όια ηα δπλαηά λνχκεξα .

10

7,00

70,00

9,10

79,10

5
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Δλδνηξαρεηαθνί spiral ζσιήλεο θαηάιιεινη
γηα ιαξπγγεθηνκή .
1.Δηδηθφ ζρήκα ΄΄J΄΄ θαηάιιειν γηα
ηνπνζέηεζε κέζσ ηξαρεηνζηνκίαο ,
γσληψδεηο ζην άθξν ηνπο γηα εχθνιε
εηζαγσγή .
2.Δλζσκαησκέλν ζην ηνίρσκα ζπηξάι
αλνμείδσην ζχξκα .
3.Η ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ αλαηζζεηηθνχ
θπθιψκαηνο λα βξίζθεηαη έμσ απφ ην
ρεηξνπξγηθφ πεδίν , θαηά ηε δηελέξγεηα
επεκβάζεσλ ιάξπγγα –ηξαρείαο.
4.Να έρνπλ αλζεθηηθφ cuff ρακειήο πίεζεο
–πςεινχ φγθνπ .
5.Να έρνπλ ηδηαίηεξα αηξαπκαηηθφ θαη
καιαθφ άθξν .
6.Να είλαη αθηηλνζθηεξνί

5

10,00

50,00

6,50

56,50

9

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο κε έλα
αεξνζάιακν (cuff) .
1.Να είλαη αλαηνκηθνχ ζρήκαηνο.
2.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιχ
καιαθφ πιηθφ, ζηιηθνλαξηζκέλν PVC,
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξακνλή επί
κεγάιν δηάζηεκα ρσξίο λα πξνθαιεί
εξεζηζκφ ζηνπο αλζξψπηλνπο ηζηνχο.
3.Ο αεξνζάιακνο (cuff) θαη ε βαιβίδα
απηνχ λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ
ελδνηξαρεηαθψλ ζσιήλσλ.
4.Οη ζσιήλεο λα είλαη αθηηλνζθηεξνί ζε φιν
ην κήθνο κε εηδηθή γξακκή ψζηε λα
εμαζθαιίδνπλ πάληνηε ηνλ αθηηλνινγηθφ
έιεγρν.
5. Να έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηή αληίζηαζε
ζην ηζάθηζκα
6.Να δηαηίζεληαη ζε φια ηα κεγέζε.
7.Να ζπγθξαηνχληαη κε πηεξχγηα
αηξαπκαηηθά.
8.Να είλαη απνζηεηξσκέλνη θαη λα
πεξηέρνληαη ζε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο.

200

7,00

1400,00

182,00

1582,00

10

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο κε δχν
αεξνζαιάκνπο (cuff) .
Όιεο νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ηνπ
είδνπο 9.

10

8,00

80,00

10,40

90,40

11

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο ρσξίο αεξνζάιακν
(cuff) .
Όιεο
νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ηνπ είδνπο 9
εθηφο ηνπ αεξνζαιάκνπ.

10

7,00

70,00

9,10

79,10

12

σιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο γηα αλαξξφθεζε
ησλ ππνγισηηηδηθψλ εθθξίζεσλ.
Όιεο νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ηνπ
είδνπο 9. γηα ηνπο ζσιήλεο
ηξαρεηνζηνκίαο θαη ηνλ αεξνζάιακν κε ηε
δηαθνξά λα δηαζέηνπλ νη ζσιήλεο απηνί
έλαλ πξφζζεην απιφ ν νπνίνο λα θαηαιήγεη
αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ αεξνζάιακν θαη λα
είλαη κέζσ απηνχ δπλαηή ε αλαξξφθεζε
ησλ ππνγισηηηδηθψλ εθθξίζεσλ.

6

15,00

90,00

11,70

101,70

13

εη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο ρσξίο
ιαβίδα δηαζηνιήο
ην ζεη λα πεξηέρεηαη:
1.σιήλαο ηξαρεηνζηνκίαο
2.Βειφλα ηξαρεηνζηνκίαο
3.πξκάηηλνο νδεγφο
4.Πιαζηηθφο δηαζηνιέαο

4

120,00

480,00

115,20

595,20

6
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ηεξηθηηθά ελδνηξαρεηαθψλ ζσιήλσλ.
1.Να θέξνπλ εηδηθή ππνδνρή ζηήξημεο ηνπ
ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα.
2.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ καιαθά
πιηθά κε ηξαπκαηηθά γηα ηα κφξηα ηεο
ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο
3.Να θέξνπλ ζηεξεσηηθνχο ηκάληεο ηθαλνχ
πιάηνπο θαη κήθνπο κε πιηθφ ΒΔΛΚΡΟ ή
άιιν ζχζηεκα, ψζηε αθ’ελφο λα
ζηεξεψλνπλ ζηαζεξά ηνλ ηξαρεηνζσιήλα
θαη αθ’εηέξνπ λα κε πξνθαινχλ
ηξαπκαηηζκφ ζην δέξκα ηνπ ηξαρήινπ θαη
ησλ παξεηψλ.
4.Να θέξνληαη ζε ζπζθεπαζία ελφο
ηεκαρίνπ γηα κία ρξήζε.

425

6,00

2550,00

612,00

3162,00

15

ηεξίγκαηα ηξαρεηνζηνκίαο.
Να θέξνπλ ζηεξεσηηθνχο ηκάληεο ηθαλνχ
πιάηνπο θαη κήθνπο κε πιηθφ ΒΔΛΚΡΟ ή
άιιν ζχζηεκα , ψζηε αθ’ ελφο λα
ζηεξεψλνπλ ζηαζεξά ηνλ ηξαρεηνζσιήλα
θαη αθ’ εηέξνπ λα κελ πξνθαινχλ
ηξαπκαηηζκφ ζην δέξκα ηνπ ηξαρήινπ θαη
ησλ παξεηψλ .
Να δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ελφο
ηεκαρίνπ γηα κία ρξήζε .

440

1,60

704,00

168,96

872,96

16

Δλδνβξνγρηθνί ζσιήλεο δηπινχ απινχ
1.Υακειήο πίεζεο ηξαρεηαθφ θαη
ελδξνβνγρηθφ cuff, ρξσκαηηζηφ ψζηε λα
είλαη εχθνιε ε παξαηήξεζε ηνπ κέζσ ηνπ
ηλνπηηθνχ βξνγρνζθνπίνπ ΄
2.Να έρνπλ εηδηθφ αλαηνκηθφ ζρήκα γηα
εχθνιε εηζαγσγή .
Σν βξνγρηθφ cuff λα είλαη εηδηθά
δηακνξθσκέλν θαη λα δηαζέηεη πιεπξηθφ
κάηη ψζηε λα αεξίδεηαη κε ζηγνπξηά ν δεμηφο
ή αξηζηεξφο αληίζηνηρα άλσ ινβφο .
3.ηνλ νδεγφ κπαινλάθη λα αλαγλσξίδεηαη
΄αλ είλαη βξνγρηθφ ή ηξαρεηαθφ , είηε κε
δηαθνξεηηθφ ρξψκα γηα εχθνιε αλαγλψξηζε
είηε δηα αλαγξαθήο
4.Να έρνπλ ειαθξά θιήζε ζην άθξν γηα
εχθνιε ηνπνζέηεζε
5.Να είλαη αηξαπκαηηθνί
6.Να έρνπλ αθηηλνζθηεξή δηαγξάκκηζε
κέρξη ην θαηψηεξν άθξν ηνπο .
7.Να είλαη ζηιηθνλαξηζκέλνη θαη Latex free
.
8.Δπίζεο λα είλαη πιήξεο θαη ν ινηπφο
εμνπιηζκφο ηνπνζέηεζεο ηνπο :
Να ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ινηπφ θαηάιιειν
εμνπιηζκφ φπσο νδεγφ ηνπνζέηεζεο θαη ηα
θαηάιιεια γσληψδε ζπλδεηηθά .
Να δηαηίζεληαη θαη θαζεηήξεο αλαξξφθεζεο
ζηιηθνλαξηζκέλνη ζηε ζπζθεπαζία .
9.Απνζηεηξσκέλνη, κηάο ρξήζεο ζε φια ηα
δπλαηά Νν

2

70,00

140,00

33,60

173,60

17

Πξνεθηάζεηο ελδνηξαρεηαθψλ ζσιήλσλ
επζείο .
1.Να είλαη απνζηεξηξσκέλνη
θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ δηαθαλέο, κε
ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη θαη εληνπίδεηαη ή ηπρφλ
ζπζζψξεπζε πγξψλ ζηελ αλαπλεπζηηθή
ζπζθεπή .
2Να έρνπλ ρακειφ λεθξφ ρψξν .
3.Να έρνπλ βάξνο ιηγφηεξν ησλ 20-30γξ.
4.Σα ζπλδεηηθά άθξα ηνπ ζσιήλα λα έρνπλ
θαιή εθαξκνγή κε ηνλ ελδνηξαρεηαθφ
ζσιήλα θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα .
5.Να δηαηίζεληαη κε δηπιφ πεξηζηξεθφκελν
ζπλδεηηθφ

200

1,00

200,00

48,00

248,00

7
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Πξνεθηάζεηο ελδνηξαρεηαθψλ ζσιήλσλ κε
γσλία .
1.Να είλαη απνζηεηξσκέλνη
θαηαζθεπαζκέλνη απφ πιηθφ δηαθαλέο, κε
ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα ψζηε λα
απνθεχγεηαη θαη εληνπίδεηαη ή ηπρφλ
ζπζζψξεπζε πγξψλ ζηελ αλαπλεπζηηθή
ζπζθεπή .
2Να έρνπλ ρακειφ λεθξφ ρψξν .
3.Να έρνπλ βάξνο ιηγφηεξν ησλ 20-30γξ.
4.Σα ζπλδεηηθά άθξα ηνπ ζσιήλα λα έρνπλ
θαιή εθαξκνγή κε ηνλ ελδνηξαρεηαθφ
ζσιήλα θαη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα .
5.Να δηαηίζεληαη κε δηπιφ πεξηζηξεθφκελν
ζπλδεηηθφ

1100

1,00

1100,00

264,00

1364,00

19

πλδεηηθά ηξηψλ νδψλ ξνήο ρσξίο
πξνέθηαζε. Με stop-cock αζθαιείαο ,
ρσξίο δηαξξνέο ζηηο ζπλδέζεηο , κε
δηαθαλέο ζψκα θαη κε γξακκηθή επζεία ξνή
ησλ ρνξεγνχκελσλ πγξψλ , πεξηζηξεθφκελν
θάζε 45ν κε δχν δηαθαλή ζειπθά άθξα θαη
έλα αξζεληθφ άθξν luer -lock

20000

0,20

4000,00

960,00

4960,00

20

πλδεηηθά πέληε νδψλ ξνήο ρσξίο
πξνέθηαζε.Με stop-cock αζθαιείαο , ρσξίο
δηαξξνέο ζηηο ζπλδέζεηο , κε δηαθαλέο ζψκα
θαη κε γξακκηθή επζεία ξνή ησλ
ρνξεγνχκελσλ πγξψλ , πεξηζηξεθφκελν
θάζε 45ν .

2000

0,90

1800,00

432,00

2232,00

21

πλδεηηθά ηξηψλ νδψλ κε πξνέθηαζε 10 cm
.Με stop-cock αζθαιείαο , ρσξίο δηαξξνέο
ζηηο ζπλδέζεηο , κε δηαθαλέο ζψκα θαη κε
γξακκηθή επζεία ξνή ησλ ρνξεγνχκελσλ
πγξψλ , πεξηζηξεθφκελν θάζε 45ν κε δχν
δηαθαλή ζειπθά άθξα θαη έλα αξζεληθφ
άθξν luer -lock

1800

0,26

468,00

112,32

580,32

22

πλδεηηθά ηξηψλ νδψλ κε πξνέθηαζε 25 cm
γηα πςειέο ξνέο θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε
αμνληθφ ηνκνγξάθν .

1500

0,60

900,00

216,00

1116,00

23

πλδεηηθά ηξηψλ νδψλ κε πξνέθηαζε 100
cm .Με stop-cock αζθαιείαο , ρσξίο
δηαξξνέο ζηηο ζπλδέζεηο , κε δηαθαλέο ζψκα
θαη κε γξακκηθή επζεία ξνή ησλ
ρνξεγνχκελσλ πγξψλ , πεξηζηξεθφκελν
θάζε 45ν κε δχν δηαθαλή ζειπθά άθξα θαη
έλα αξζεληθφ άθξν luer -lock

1500

0,30

450,00

108,00

558,00

24

πλδεηηθά Σ κε πψκα γηα ηξαρεηνζσιήλεο

400

0,50

200,00

48,00

248,00

25

πλδεηηθά αλαξνθήζεσλ επζέα
1.Να είλαη απφ ζθιεξφ πιηθφ ψζηε λα κελ
θφπηνληαη θαη λα κελ ζπκπίπηνπλ ηα
ηνηρψκαηα θαηά ηελ αλαξξφθεζε .
2.Να εθαξκφδνπλ απφιπηα ζηνπο ζσιήλεο
ησλ αλαξξνθήζεσλ

5000

0,24

1200,00

288,00

1488,00

26

πλδεηηθά αλαξνθήζεσλ θσληθά απιά .
χκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ
είδνπο 25

700

0,22

154,00

36,96

190,96

27

Κσληθά κε βαιβίδα ειεγρφκελεο
αλαξξφθεζεο .χκθσλα κε ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή ηνπ είδνπο 25

500

0,24

120,00

28,80

148,80

28

πλδεηηθά ζρήκαηνο Y ( 9X9X9 mm )

700

0,40

280,00

67,20

347,20

29

πλδεηηθά ζρήκαηνο Y (7X7X7 mm )

700

0,40

280,00

67,20

347,20

8
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σιήλεο ζηιηθφλεο .
Η ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη ζε ξφινπο
ησλ 25 κέηξσλ πεξίπνπ .
Ο ηχπνο ηεο ζηιηθφλεο πξέπεη λα είλαη
MULTISIL SILICONE TUBING (ζθιεξή
ζηιηθφλε )
Ο νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ππνρξεσηηθά απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο
Πξέπεη επίζεο λα κελ ζπγθξαηείηαη
πγξαζία ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζσιήλα .
Ο ζσιήλαο πξέπεη λα αληηζηέθεηαη ζηελ
νμείδσζε θαη ηελ ξαδηελέξγεηα .
Πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ απνζηείξσζε ηνπ
κε νπνηαδήπνηε κέζνδν , ρσξίο λα
πξνθαιείηαη αιιαγή ζην ζρήκα ηνπ θαη ηελ
εκθάληζε ηνπ γεληθά .
Να κελ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία
βαθηεξηδίσλ .
Να δηαηεξεί ηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε ζε
κεηαβνιέο ζπλζεθψλ ζεξκνθξαζίαο θαη
πίεζεο
Να κελ εξεζίδνληαη νη ηζηνί ηνπ ζψκαηνο
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη
νη εμήο αθξηβψο γηα λα εθαξκφδνπλ ζηα
ξχγρε ησλ αλαξξνθήζεσλ ηνπ ρεηξνπξγείνπ
.
Γηάκεηξνο εζσηεξηθνχ -εμσηεξηθνχ -πάρνο
ζσιήλα (7ρ11ρ2mm)

2200

1,24

2728,00

654,72

3382,72

31

Γηάκεηξνο εζσηεξηθνχ -εμσηεξηθνχ -πάρνο
ζσιήλα (8ρ12ρ2mm) .Σερληθή πεξηγξαθή
ζχκθσλα κε ην είδνο 30

2400

1,06

2544,00

610,56

3154,56

32

Γηάκεηξνο εζσηεξηθνχ -εμσηεξηθνχ -πάρνο
ζσιήλα (8ρ13ρ2,5mm) .Σερληθή πεξηγξαθή
ζχκθσλα κε ην είδνο 30

1800

1,40

2520,00

604,80

3124,80

33

Γηάκεηξνο εζσηεξηθνχ -εμσηεξηθνχ -πάρνο
ζσιήλα (12,5ρ19ρ3,25mm) .Σερληθή
πεξηγξαθή ζχκθσλα κε ην είδνο 30

300

3,80

1140,00

273,60

1413,60

34

Οδεγνί ελδνηξαρεηαθψλ ζσιήλσλ.
1.Να είλαη αηξαπκαηηθνί θαηά ην θάησ
άθξν γηα αλψδπλε εηζαγσγή.
2.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ καιαθφ
αινπκίλην κε πιαζηηθή επηθάιπςε απφ ιείν
ζεξκνεπαίζζεην πιηθφ γηα εχθνιε
εηζαγσγή.
3.Να δηαηίζεληαη ζε φια ηα κεγέζε

30

2,00

60,00

14,40

74,40

35

Οδεγνί ελδνηξαρεηαθψλ ζσιήλσλ γηα
δχζθνιε δηαζσιήλσζε
1.Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιχ
καιαθφ θαη εχθακπην πιηθφ .
2.Σν άθξν ηνπο λα είλαη θεθακέλν θαη
αηξαπκαηηθφ .
3.Σν κήθνο ηνπο λα είλαη κεγαιχηεξν ησλ
60cm.

10

15,00

150,00

36,00

186,00

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηo δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιιoπv
εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ην Ν 4412/2016 .
1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
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1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2)
αληίγξαθα θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ.
1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα.
1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ
ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή,
δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.
1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη:
1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξσηόηππα αληίγξαθα κε
ηελ έλδεημε πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θσηνηππία απηώλ κε ηελ
έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο )
1.5.2. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν
oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ (πξσηόηππα ή
αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξσηόηππν θαη θσηνηππία απηώλ κε
ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν)
1.5.3. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
εηο δηπινχλ (πξσηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξσηόηππε θαη
θσηνηππία απηήο κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν), ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη,
δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο
δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή
ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε
«ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε
έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο
έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο :
1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ 4 ηνπ Ν.
4412/2016. Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ
εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΗΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο
Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ).
Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΗΤ
(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ).
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφλ.
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Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε
ππεχζπλε δήισζε κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ππνγξάθεηαη σο πξνθαηαξθηηθή
απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεµφζηεο αξρέο ή ηξίηα
µέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν 4412/2016 :

Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα
ηηο νπνίεο νη νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016.
Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα
κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν
Τπνςήθηνο ζα δειψλεη:
 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο
έιαβαλ γλψζε
 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
3)Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
εθπξφζεζκα ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ
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Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε
απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά
ζηνηρεία.
Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο,
απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε
θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε
δηαθήξπμε.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζύγθξηζεο ησλ
ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ αλά δηαγσληζκό.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ, ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνκεζεπηή Σηκή. Αλώηεξε από
απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε, απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκόο από λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο άιινο δηαγσληζκόο από θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ .
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο.
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ο Υξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηνο θαη ε παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο
απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο.
ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ 2000 ηνπ Ν 4412/2016
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη
θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν
νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ
ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα
θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
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α) Απόζπαζκα ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο –κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν
πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε
ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη, γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή
Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή
ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά
ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο,
θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα,
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΗ
γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη
απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην.
εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ ΄

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΧΝΙΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΧΝ
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ΤΜΒΑΗ (πνζoύ : …………€ κε ΦΠΑ)
Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Αλαηζζεζία θαη Αλάλεςε , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΑ
Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ……………………….
Σφπνο θαηάξηηζεο :
ηα γξαθεία ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ
πκβαιιφκελνη :
1. Ο …………………………………………. Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ Ν. Ισλίαο, θαινχκελνο ζην εμήο “Ννζνθνκείν” θαη
2.
Η
εηαηξεία
……………………………………………...λφκηκα
………………………………………
θαινχκελε ζην εμήο “Πξνκεζεπηήο”

εθπξνζσπνχκελε

απφ

Β΄ ΟΡΟΙ
Σν “Ννζνθνκείν” έρνληαο ππφςε :
1. Tελ αξηζκ 16/19 δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο
Αλαηζζεζία θαη Αλάλεςε , γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ
2. Σελ απφ ………………………. απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ
νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ
3. Σελ απφ …………………………………..απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηεο κεηνδφηξηαο εηαηξείαο
αλαζέηεη
ζηνλ “Πξνκεζεπηή” ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παξαιαβή ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Ν 4024/2011
άξζξν 26.
H επηηξνπή παξαιαβήο ζα πξνβεί ζηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ έιεγρν ν νπνίνο ζα γίλεη ζε ζχγθξηζε κε
ηελ ηερληθή πξνζθνξά, θαη ηα δείγκαηα (εθφζνλ απαηηνχληαη) θαη κε νπνηνδήπνηε άιιν ελδεηθλπφκελν
ηξφπν θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δε βξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε επηηξνπή
παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο.
2. Αλ ν “Πξνκεζεπηήο” παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο φξν ηεο
ζχκβαζεο, δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ
147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία .
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΠΛΗΡΧΜΗ /ΚΡΑΣΗΔΙ
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα (60)
εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν
θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν.
Γηα ηα λνζνθνκεία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01
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Γηα ηελ εμφθιεζε ν “Πξνκεζεπηήο” ζα πξνζθνκίδεη
1.Σηκνιφγην
2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ.
Σνλ “Πξνκεζεπηή” ζα βαξχλνπλ
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,06 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
γ).Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηα φηη δε ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ. 6/19 Γηαθήξπμεο
ηνπ “Ννζνθνκείνπ” θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία.
ΑΡΘΡΟ 3ν
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ, απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα εθρσξήζεη
ηε ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε απνξξέεη
απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ.
Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη νη Α.Δ
δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ 147/15-11-90 .
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη ν
πξνκεζεπηήο λα απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη θαη είλαη εθρσξεκέλα, ζηηο
ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ,
κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε εθρψξεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηηκνιφγηα
είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε
εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ.
2. Ο “Πξνκεζεπηήο” δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο
ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε
δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία .
Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή
δηεπθφιπλζεο, παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά κφλν έγγξαθα
θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ ππάγεηαη ζηελ
πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ
ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα i θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα
(αθ)
- Ολνκαζία: ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν ΙΧΝΙΑ ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ –ΠΑΣΗΙΧΝ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 99221932
- - Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΑΓ ΟΛΓΑ 3-5, Ν ΙΧΝΙΑ,
Σ.Κ. 14233
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο:Μ .αικαηάλεο
- Σειέθσλν: 2132057951
- Ηι. ηαρπδξνκείν: promkgh2009@gmail.com
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.konstantopouleio.gr
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Αλαηζζεζία θαη Αλάλεςε κε CPV
33170000-2 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνϋπνινγηζκνύ 40.000,00€ κε ΦΠΑ, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο.
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [
]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : ΟΥΙ
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή: Π 16/19
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ
ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
κεζαία επηρείξεζεiii;

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάληεζε:

Απάληεζε:
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
[] Ναη [] Όρη
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινποiv;
Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο
θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ α) [……]
έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία
β) [……]
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπώλπκν
[……]
ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηόπν
[……]
γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο ηεο,
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …):
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ v
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο
[]Ναη []Όρη
άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ)
θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο
V θαησηέξσ;
Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΔΥΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο
ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο
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ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο
απηώλ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην
ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV
θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο vi
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεvii·
δσξνδνθίαviii,ix·
απάηεx·
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο xi·
λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο xii·
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ xiii.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:
Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε
πξνζώπνπxiv ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνύ, δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ
νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από ηνπο
ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6),
ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε,
αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xv
Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvi:
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 έσο 6
αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε:

α) Ηκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιόγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [……] θαη
ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε,
αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
[] Ναη [] Όρη

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»)xviii;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ xix:

[……]

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
Απάληεζε:
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη όιεο
[] Ναη [] Όρη
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο xx, ζηελ
Διιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ
εγθαηεζηεκέλνο ;
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Δάλ όρη αλαθέξεηε:
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξόθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό;
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απόθαζεο;
- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απόθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο,
εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;xxi
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

ΦΟΡΟΙ

ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

γ.1) [] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxii
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,
Απάληεζε:
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη
[] Ναη [] Όρη
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπxxiii;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ
[] Ναη [] Όρη
ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxiv :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε
-[.......................]
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
-[.......................]
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ
απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxv
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxvi;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

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

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε
ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
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ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxvii, ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[.........…]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxviii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxix θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν
ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο
ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ
επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ
Απάληεζε
επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
[] Ναη [] Όρη

Μζρος V: Τελικζς δηλώσεις
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι –
IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ
ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαηxxx, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλxxxi.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο
ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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i
ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο
(νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii
Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο
ρξεηάδεηαη.
iii
Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό
ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο
20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο
ζθνπνύο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10
εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ
εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο
θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ
ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη
νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο
θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ
εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
iv
Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.
v
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ
αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά
πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο,
κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη
ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο
ηθαλόηεηεο.”
vi
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
vii
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
viii
χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ
2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”.
ix
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη
ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ
δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε
πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία).
x
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995,
ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο
ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
xi
Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ,
ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο
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22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή
απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ
απφθαζεο-πιαίζην.
xii
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ
πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ.
3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο”.
xiii
Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ
ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ
Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xiv
Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο
δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν
εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xv
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xvi
Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε
ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα
θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη
ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xix
Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί
(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα
θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.
xx
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε
(άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxi
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή
ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα,
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
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xxiii Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν
18 παξ. 2 .
xxiv Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxv Άξζξν 73 παξ. 5.
xxvi Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε
δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxvii Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
xxviii Πξβι άξζξν 48.
xxix Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ
δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxx Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
xxxi Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα
ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.
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