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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΑΪ∆ΑΡΙ

26-01-2018

Ψ.N.A. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :
Ταχ. ∆/νση:
Τµήµα:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
FAX:
E-mail:

Iερά οδός 343,
Χαϊδάρι - T.K. 124 61
Οικονοµικού
Προµηθειών
Αγγελική Παπάζογλου
213 2046170-1
213 2046400
agelikip@dromokaiteio.gr

1118/782958

ΠΡΟΣ:
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ Ψ.N.A.
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ.
Τόπος
διαγωνισµού
Ψ.N.A.
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
N.Π.∆.∆.
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Χρόνος ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού

Τελική Ηµεροµηνία
Υποβολής Προσφορών

Ηµεροµηνία:

13-02-2018

Ηµεροµηνία:

13-02-2018

Ηµέρα:

Τρίτη

Ηµέρα:

Τρίτη

Ώρα:

09:30 π.µ.

Ώρα:

09:00 π.µ.

Κριτήριο
Κατακύρωσης

Προϋπολογισµός
∆απάνης

Πλέον
συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη
προσφορά
βάσει της τιµής

45.597,00 € χωρίς
ΦΠΑ ή 56.540,28 €
µε ΦΠΑ 24%

Το Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.∆.∆. έχοντας υπόψη:
Ι. Τους Νόµους και τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα:
1. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α΄/7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως ισχύει.
4. Το Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/2-3-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
6. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ. Α΄/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως ισχύει.
7. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ. Α΄/4-4-2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ. Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του ν.3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”
(ΦΕΚ 30/Α΄/14-2-2005)», όπως ισχύει.
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9. Το Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ. Α΄/9-2-2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
11. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/18-6-2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
14. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
15. Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015»,όπως ισχύει.
16. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013», όπως ισχύει.
17. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ. Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
18. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄
161) και λοιπές ρυθµίσεις», όπως ισχύει.
19. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
20. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
21. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
22. Το Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ. Α΄/31-10-2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
23. Το Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Α΄/6-12-2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

ΙΙ. Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., «Έγκριση “Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης
∆ήλωσης” (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.», (ΦΕΚ 3698/τ. Β΄/16-11-2016).
2. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2328/25-01-2018 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου,
θέµα 5ο , «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για ένα
(1) έτος, προϋπολογισµού 56.540,28 € συµπ/νου Φ.Π.Α.».
3. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου, θέµα 23ο , «Νοµιµοποιήσεις υπογραφών για το έτος 2018».
4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.∆.∆. µε αριθ. πρωτ.
1098/782938/25-01-2018 (Α∆Α: ΨΝ69469Η27-5Ξ5).
Προκηρύσσουµε
1.

2.
3.

Συνοπτικό διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογιζόµενης δαπάνης
56.540,28 € µε ΦΠΑ 24%, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της τιµής.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., στο Γραφείο Προµηθειών στις 13-02-2018,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Ψ.Ν.Α.
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆., Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου έως 1302-2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00. Προσφορά που κατατίθεται µετά την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα
διενέργειας του διαγωνισµού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσµη.
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
N.Π.∆.∆.).
• Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης.
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «Τεχνική προσφορά». Tα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως,
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά».
Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συµµετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση
αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται
διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της
σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση
της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο,
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά µε την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, ισχύει το άρθρο
1 του Ν.4250/2014.
Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες
ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η
επιτροπή κρίνει ότι µπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την
ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές.
Η κατάθεση προσφοράς τεκµαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα,
όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές
ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης.
5. Το τεύχος της ∆ιακήρυξης αναρτάται στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
(http://www.eprocurement.gov.gr)
και
στον
ιστότοπο
του
Ψ.Ν.Α.
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
N.Π.∆.∆.
(www.dromokaiteio.gr)
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υπόδειγµα Τ.Ε.Υ.∆.
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Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης θα παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις
ακόλουθες ώρες: 08:00 – 14.00, από το Γραφείο Προµηθειών του Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆. (τηλ:
2132046170-171-284).

Ο Πρόεδρος

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή
Τίτλος προµήθειας/ CPV
Προϋπολογισµός ∆απάνης
Χωρίς ΦΠΑ / µε ΦΠΑ
Χρηµατοδότηση

Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV ∆ΙΑΦΟΡΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΠΙΝΑΚΑ
45.597,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 56.540,28 € µε Φ.Π.Α. 24%

Κ.Α.Ε 1381
Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆.

Τόπος Υποβολής Προσφορών
Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61, Τµήµα Γραµµατείας - Πρωτοκόλλου
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών
µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε
∆ικαίωµα συµµετοχής

Τρόπος Υποβολής
Προσφορών

• κράτος-µέλος της Ένωσης
• κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
• τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
• τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση.
Σφραγισµένες προσφορές

Καταληκτική Ηµεροµηνία
Υποβολής Προσφορών

13-02-2018, ηµέρα Τρίτη & ώρα 09:00 π.µ.

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής
∆ιαγωνισµού

13-02-2017, ηµέρα Τρίτη & ώρα 09:30 π.µ.

Τόπος ∆ιεξαγωγής
∆ιαγωνισµού
∆ηµοσιότητα
Χρόνος ισχύος προσφορών
Χρόνος πρόσβασης
συµµετεχόντων στις
προσφορές
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» N.Π.∆.∆.
Ιερά Οδός 343, Χαϊδάρι Τ.Κ. 124 61 - Γραφείο Προµηθειών
• ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
• ΚΗΜ∆ΗΣ
• www.dromokaiteio.gr
Εκατόν είκοσι (120) µέρες
∆ύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των
προσφορών.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) του αρ. 79
του Ν. 4412/2016
το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος
οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του
Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν
να αποκλεισθούν,
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Το TEΥ∆ υποβάλλουν :
οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
ο διευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί
του
2.
Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης:
κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως
το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο
ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο διευθύνων Σύµβουλος και τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τεχνική Προσφορά

Περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις
τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήµατος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, φυλλάδια,
prospectus, εγγυήσεις, εµπειρία κ.τ.λ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οικονοµική Προσφορά

Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς.
Συµπληρώνεται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται, υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο τα «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», ως κάτωθι:
Φυσικά πρόσωπα :
1. Απόσπασµα µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, έκδοσης του τελευταίου
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τροµοκρατικά

εγκλήµατα
τροµοκρατικές δραστηριότητες

ή

εγκλήµατα

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας

συνδεόµενα

µε

δραστηριότητες

ή

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
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2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία
της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3.
Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού Μητρώου,
µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Νοµικά Πρόσωπα:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου «Φυσικά Πρόσωπα».
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του
νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον
διευθύνων Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
Γλώσσα Εγγράφων

Ελληνική

Νόµισµα

Ευρώ (€)

∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, µονογράφονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ελέγχει την
πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές
προσφορές σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς και
τους λόγους τυχόν απόρριψης συµµετεχόντων από τη συνέχεια του
διαγωνισµού.
2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται από το παραπάνω όργανο, προκειµένου να
αποσφραγιστούν κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ευθύς αµέσως, είτε
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από το αρµόδιο όργανο µε ειδική
πρόσκληση αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί.
3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών η αρµόδια
επιτροπή ανακοινώνει τις τιµές σε όλους τους συµµετέχοντες των
οποίων έγιναν αποδεκτές οι προσφορές και συντάσσει το ανάλογο
πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσµατα.
5. Μετά το πέρας του διαγωνισµού, η αρµόδια επιτροπή υποβάλλει προς
το αρµόδιο όργανο του Νοσοκοµείου, όλα τα σχετικά έγγραφα, τους
φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού στα οποία
διατυπώνει επαρκώς αιτιολογηµένη τη γνώµη της περί του συµφέροντος
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ή µη της προσφοράς του µειοδότη και µπορεί να προτείνει στο αρµόδιο
όργανο του Νοσοκοµείου:
•
•

•

την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού,
τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και
επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών,
την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.

Προσφορά

Οι συµµετέχοντες µπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο των
ειδών της προµήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, αλλά
υποχρεωτικά για το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προµήθειας.

Κριτήριο Κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της τιµής.

Ενστάσεις

Σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016
Εγγυητική συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.

Εγγυήσεις

Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συµβάσεις άνω των 20.000,00
ευρώ είναι απαραίτητη.

Τόπος - Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν στην Αποθήκη Υλικού του Ψ.Ν.Α.
«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.∆.∆., µε επιµέλεια και ευθύνη του προµηθευτή κατόπιν
έγγραφης παραγγελίας από το αρµόδιο γραφείο του Νοσοκοµείου.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΚΩ∆.CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

33711620-9

ΧΤΕΝΕΣ

ΤΣΑΤΣΑΡΕΣ

ΤΕΜ.

300

2

33721000-0

ΞΥΡΑΦΙΑ

ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΠΙ∆Α

ΤΕΜ.

4.500

3

39224320-7

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΫΛΟΝ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΤΕΜ.

4.200

4

33711520-8

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 4 ΛΙΤΡΩΝ

ΛΙΤΡΟ

720

5

33711610-6

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ

ΛΙΤΡΟ

600

6

33711900-6

ΣΑΠΟΥΝΙ

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ

ΛΙΤΡΟ

600

7

33711900-6

ΣΑΠΟΥΝΙ

ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΕΣ

ΤΕΜ.

950

(ΠΕΡΙΠΟΥ 125 gr.)

8

33761000-2

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΡΟΛΟ

30.000

9

33763000-6

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΣΥΣΚ.

5.200

10

33764000-3

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΣΥΣΚ.

8.500

11

33141621-9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ : small

ΤΕΜ.

100

12

33141621-9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ :
medium

ΤΕΜ.

100

13

33141621-9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ : large

ΤΕΜ.

15.800

14

33141621-9

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΣ : extra
large

ΤΕΜ.

15.800

15

33771100-6

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή
ΤΑΜΠΟΝ

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

ΤΕΜ.

3.000

16

24455000-8

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ WC 750ML

ΤΕΜ.

180

17

24311900-6

ΧΛΩΡΙΟ

ΧΛΩΡΙΝΗ ΥΓΡΗ

ΛΙΤΡΟ

8.100

18

39831240-0

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΛΙΤΡΟ

1.800

19

39831200-8

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΛΙΤΡΟ

2.340
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Α/Α

ΚΩ∆.CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

20

39831220-4

ΜΕΣΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣTIKO-AΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΦΟΥΡΝΟ -ΦΡΙΤΕΖΕΣ - GRILL

ΛΙΤΡΟ

70

21

39831220-4

ΜΕΣΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ
(ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ) ΦΟΥΡΝΟΥΣ
ΜΑΡΚΑΣ RATIONAL

ΛΙΤΡΟ

250

22

39831220-4

ΜΕΣΑ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

YΓΡΟ ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ
(ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ) ΦΟΥΡΝΟΥΣ
ΜΑΡΚΑΣ RATIONAL

ΛΙΤΡΟ

180

23

39831200-8

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΛΙΤΡΟ

900

24

39831240-0

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ

ΚΙΛΟ

720

25

39831200-8

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

ΚΙΛΟ

3.600

26

39831210-1

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΛΙΤΡΟ

60

27

39831240-0

ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΛΑΤΑ ΣΕ ΚΟΚΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ

ΚΙΛΟ

15

28

39831210-1

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΕΜ.

400

29

39831210-1

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ

ΛΙΤΡΟ

910

30

18937100-7

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
90Χ120

ΚΙΛΟ

1.000

31

18937100-7

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
75Χ100

ΚΙΛΟ

1.700
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ΑΔΑ: 97ΟΩ469Η27-ΥΤ9

18PROC002591617 2018-01-26
Α/Α

ΚΩ∆.CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

32

18937100-7

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 75Χ100

ΚΙΛΟ

1.500

33

18937100-7

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ
35Χ45

ΚΙΛΟ

1.500

34

39812400-1

ΥΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΙ∆ΩΤΗ

ΤΕΜ.

110

35

39812400-1

ΥΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΜΑΠΕΣ

ΤΕΜ.

160

(ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ - ΡΑΦΤΗ)

36

39812400-1

ΥΛΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ

ΤΕΜ.

220

37

39224300-1

ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ &
ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΣΚΟΥΠΑ

ΤΕΜ.

100

38

39224100-9

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΣΚΟΥΠΕΣ ΝΑΫΛΟΝ

ΤΕΜ.

180

39

39224300-1

ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ &
ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΚΟΥΠΟΠΙΝΕΛΟ WC ΜΕ ΒΑΣΗ

ΤΕΜ.

30

40

39541140-9

ΣΠΑΓΓΟΙ

ΣΠΑΓΓΟΣ (ΝΑΫΛΟΝ)

ΤΕΜ.

10

41

39224000-8

ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ &
ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ

ΣΥΡΜΑ BRILLO

KΙΛΟ

40

42

39224000-8

ΣΚΟΥΠΕΣ & ΒΟΥΡΤΣΕΣ &
ΑΛΛΑ ΕΙ∆Η ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΩΝ

ΣΥΡΜΑ ΛΑΝΤΖΑΣ

ΤΕΜ.

960

43

39224320-7

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΝΑΫΛΟΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑ

ΤΕΜ.

600

44

39525800-6

ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΣΑ

ΜΕΤΡΟ

200
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1) Χτένες. • Να έχουν µήκος 20 πόντους περίπου µε δόντια - µισά µε αραιή διάταξη και µισά µε πιο πυκνή διάταξη – για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (ανδρών και γυναικών). Να είναι κατασκευασµένες από πλαστικό, σε διάφορα χρώµατα.
2) Ξυριστική µηχανή µιας χρήσης, µε ανοξείδωτη λεπίδα. • Να είναι ελαφριά και εύχρηστη. • Να µην τραυµατίζει και να
µην ερεθίζει το δέρµα. • Να κόβει στεγνές και βρεγµένες τρίχες κεφαλής και σώµατος. • Να καθαρίζει εύκολα.
3) Σφουγγάρια µπάνιου ατοµικά διπλής όψης (σκληρό - µαλακό) 15Χ9Χ4,5cm, µε ανοικτούς πόρους αντιβακτηριδιακό, από
πολυαιθέρα.
4) Αφρόλουτρο ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. • Να έχει ουδέτερο ph. • Να είναι υποαλλεργικό. • Να είναι σε
µορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό µπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt. • Εξωτερικά του µπουκαλιού να αναγράφονται το
βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο αριθµός ειδικής αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός
καταχώρησης του Γ. Χ. Κ.
5) Σαµπουάν ενηλίκων σε µορφή παχύρρευστου υγρού. • Να είναι υποαλλεργικό. • Να έχει ουδέτερο PH. • Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται το βάρος, τα συστατικά, η προέλευση, οδηγίες χρήσης και προφύλαξης, ο αριθµός ειδικής
αδείας αρµόδιας αρχής και ο αριθµός καταχώρησης του Γ. Χ. Κ. • Να είναι σε µορφή παχύρρευστου υγρού σε πλαστικό
µπουκάλι, τεσσάρων (4) λίτρων lt.
6) Υγρό κρεµοσάπουνο χεριών. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε συσκευασία µιας χρήσης του ενός (1) λίτρου lt.
Επισηµαίνεται ότι τα δοχεία δεν θα επαναπληρώνονται µε σαπούνι αλλά θα απορρίπτονται απευθείας όταν αδειάζουν, για την
αποφυγή αποικισµού τους µε µικροβιακούς παράγοντες και θα τοποθετείται νέο δοχείο. • Να έχει ουδέτερο PH και να είναι
δερµατολογικά ελεγµένο. • Να περιέχει επιπρόσθετα µία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την µη
ανάπτυξη µικροβίων. • Να περιέχει ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες. • Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς
παράγοντες του δέρµατος. • Να µην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι. • Να είναι άοσµο ή µε πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωµα. •
Να έχει άδεια σαν καλλυντικό (απαιτείται γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ.) ή σαν απορρυπαντικό χεριών (απαιτείται η καταχώρηση
στο Γ.Χ.Κ.) • Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). • Κάθε συσκευασία του
1lt να συνοδεύεται και από αντλία για χρήση εκτός dispenser.
7) Σαπούνι πράσινο, πλάκα βάρους 125 γραµ. περίπου, ελαφρώς αρωµατικό, µε βάση το ελαιόλαδο.
8) Χαρτί υγείας, Α' ποιότητας, απορροφητικό, χηµικός λευκασµένος πολτός 100%, πλήρως υδατοδιαλυτός, µη ανακυκλωµένος,
2φύλλο. Σήµανση ISO 9001-9002, βάρος 140 gr. Σε κατάλληλη τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 20 ρολών στην οποία
εξωτερικά να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.
9) Χειροπετσέτες (τύπου ζικ ζακ). Να είναι κατασκευασµένες από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκασµένο 100%, 200 φύλλων
µονών, διαστάσεων 25x20cm περίπου (ανοικτή) και βάρος συσκευασίας από 300 γραµµάρια τουλάχιστον. Να είναι
απορροφητικές, ανθεκτικές, να µην διαλύονται στο νερό, λευκού χρώµατος και να µην περιέχουν βλαπτικές ουσίες για το
δέρµα. Σε κατάλληλη εξωτερική τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία στην οποία να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία
και η προέλευση.
10) Χαρτοπετσέτες. Xαρτοκιβώτιο των σαράντα (40) συσκευασιών, όψη (αφή) πορώδης, διαστάσεις φύλλου 30x30cm.
Χαρτοπετσέτες αρίστης ποιότητας, απαλές, απορροφητικές, ανθεκτικές, από λευκασµένο χηµικό πολτό 100%. Σε κατάλληλα
τυποποιηµένη πλαστική συσκευασία των 100 φύλλων, ανά συσκευασία βάρους 160 γραµµαρίων το ελάχιστο. Εξωτερικά της
συσκευασίας να αναγράφονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και η προέλευση.
11) Πάνες ηλικιωµένων, (σε ποσότητα και µεγέθη σύµφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα του Παραρτήµατος Α),

µε

υπεραπορροφητικό ειδικό πυρήνα, µε σύστηµα για γρήγορη και αποτελεσµατική απορρόφηση δυσάρεστων οσµών. Να
διαθέτουν ειδικό κάλυµµα σε όλη την επιφάνεια, ώστε το δέρµα να παραµένει στεγνό, εσωτερικά τοιχώµατα που να
συγκρατούν την υγρασία (ούρα – κόπρανα), αδιάβροχη εξωτερική επιφάνεια καθώς και ελαστικές πτυχές για ανατοµική και
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ΑΔΑ: 97ΟΩ469Η27-ΥΤ9

18PROC002591617 2018-01-26

τέλεια εφαρµογή της. Με αυτοκόλλητες ταινίες που να προσφέρουν αντοχή ενώ επιπλέον να παρέχουν τη δυνατότητα
επαναλαµβανόµενου κλεισίµατος. Να είναι απαραίτητα υποαλλεργικές και δερµατολογικά ελεγµένες.
12) Σερβιέτες, συσκευασία των 18 - 20 τεµαχίων στην οποία να αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης, υποαλλεργικές
και δερµατολογικά ελεγµένες, από απορροφητικό υλικό, να µην αφήνουν χνούδι, να διαθέτουν µια επιφάνεια µε αδιάβροχη
επένδυση και αυτοκόλλητο και να έχουν ανατοµικό σχήµα.
13) Υγρό απολυµαντικό τουαλέτας παχύρρευστο ή GEL, βάρους 750ml που να καθαρίζει, να απολυµαίνει και να αρωµατίζει,
µε αναγραφόµενα εξωτερικά του µπουκαλιού τα συστατικά, τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης. Επίσης να έχει αριθµό ειδικής
άδειας αρµόδιας αρχής, αριθµό καταχώρησης από το Γ. Χ. Κ. Με ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον (1) ενός έτους από την
ηµεροµηνία προσφοράς.
14) Χλωρίνη. • Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο σε ενεργό χλώριο min 4,2-6% και καυστικό Να min 0,5% και να περιέχει <5%
λευκαντικούς παράγοντες µε βάση το χλώριο. • Συσκευασία κατά προτίµηση των 2 lt. • Να φέρει την έγκριση από τον Εθνικό
Οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ) για την απολυµαντική δράση του προϊόντος και έγκριση του Γενικού Χηµείου του Κράτους
(Γ.Χ.Κ.).
15) Υγρό για πλύσιµο πιάτων στο χέρι. • Συσκευασία έως 13lt, µε άρωµα. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να έχει ουδέτερο ph. • Να
είναι φιλικό προς το περιβάλλον. • Να ξεπλένεται εύκολα και να µην αφήνει ίχνη. • Να διασπά τα λίπη. • Να καταπολεµά τις
δυσάρεστες οσµές. • Να περιέχει ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5-15% και µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 1530%. • Να περιέχει γλυκερίνη για να είναι φιλικό προς το χρήστη.
16) Υγρό γενικού καθαρισµού. • Συσκευασία έως 13lt, µε άρωµα. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να είναι ευδιάλυτο στο νερό (και
στο κρύο). • Να είναι χαµηλού αφρισµού. • Τα τασιεργά που περιέχονται να είναι βιοδιασπόµενα. • Να περιέχει ανιονικές
επιφανειοδραστικές ουσίες min 5%. • Να περιέχει αποκληρυντικό παράγοντα.
17) Συµπυκνωµένο υγρό Καθαριστικό - Απολιπαντικό για φούρνους, φριτέζες και grill. • Να περιέχει ευχάριστο άρωµα.
• Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. • Να ξεπλένεται εύκολα. • Να διατίθεται σε ασφαλή συσκευασία. • Nα περιέχει σύνθεση
ταχείας δράσης που να διαλύει τα καµένα λίπη της τροφής. • Να έχει απλή εφαρµογή για εύκολη και οικονοµική χρήση. • Να
έχει πολλαπλό φάσµα εφαρµογής για πολλές επιφάνειες.

• Να υπάρχει δυνατότητα χορήγησης µέσω δοσοµετρικής αντλίας.

• Να αναφέρεται η αραίωση που προτείνει ο κατασκευαστής. • Να είναι προϊόν βιοδιασπώµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της
ΕΕ. • Να φέρει σήµανση CE και καταχώρηση από το ΓΧΚ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 4 λίτρα.
18) Υγρό Καθαριστικό – Απολιπαντικό για ηλεκτρικούς φούρνους µε σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού (συµβατό µε
τους φούρνους του Νοσοκοµείου, µάρκας Rational).

Ειδική σύνθεση για καθαρισµό των εσωτερικών

επιφανειών. • Να διαλύει λίπη και λάδια. • Να µην περιέχει προωθητικό αέριο. Να έχει PH>12. • Να µη χρειάζεται διάλυση. •
Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφαλείας. • Να είναι προϊόν βιοδιασπώµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ. • Να
διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα. • Να διαθέτει άδεια καταχώρησης του ΓΧΚ.
19) Υγρό εξουδετερωτικό για ηλεκτρικούς φούρνους µε σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού (συµβατό µε τους
φούρνους του Νοσοκοµείου, µάρκας Rational). • Να είναι όξινο και να συνδυάζει ουδετεροποιητική και καθαριστική
δράση. • Να περιέχει οργανικά ή/ και ανόργανα οξέα για παρεµπόδιση της οξείδωσης (σκουριάς), την προστασία του φούρνου
έναντι των αλάτων του νερού και την ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειµµάτων του απορρυπαντικού. • Να µη χρειάζεται
διάλυση. • Να είναι προϊόν βιοδιασπώµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΕ. • Να διατίθεται σε συσκευασία έως 5 λίτρα. • Να
φέρει σήµανση CE και καταχώρηση από το ΓΧΚ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους συµβατότητας το απορρυπαντικό (καθαριστικό-απολιπαντικό) και το εξουδετερωτικό θα πρέπει
να κατακυρωθούν σε µια εταιρεία, σύµφωνα µε το συνολικό κόστος και των δύο (2) προϊόντων.
20) Μαλακτικό ρούχων. • Συσκευασία έως 4lt. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Άοσµο ή µε ευχάριστο άρωµα. • Να περιέχει άριστα
µαλακτικά συστατικά τα οποία να είναι βιοδιασπώµενα. • Να κάνει τα υφάσµατα µαλακά, αφράτα, διευκολύνοντας το
σιδέρωµά τους. • Να περιποιείται και να προστατεύει τις ίνες των ρούχων. • Να περιέχει τασιενεργά 4,8-5,9% περίπου,
διαλυτά σε αλκοόλη 6,5%, αδιάλυτα σε αλκοόλη < 1%, µε PH 2-4 %.
21) Λευκαντική σκόνη ρούχων, συσκευασίας έως 15 κιλών. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να ενεργεί ακόµα και σε χαµηλές
θερµοκρασίες. • Να διαλύεται εύκολα στο νερό. • Να συνεργάζεται µε το απορρυπαντικό πλύσης και να διέρχεται επιτυχώς
µαζί µε το απορρυπαντικό την πρακτική δοκιµασία προς έλεγχο του αφρισµού και του καθαριστικού αποτελέσµατος. • Να
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επαναφέρει την αρχική λάµψη στα γαριασµένα από τον χρόνο ρούχα. • Να µην έχει δυσάρεστη οσµή. • Να µην
συσσωµατώνεται όταν το νερό διέρχεται µέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσης. • Να απελευθερώνει ενεργό οξυγόνο και να
λευκαίνει όλους τους τύπους υφασµάτων. • Να µην περιέχει χλώριο, για ελαχιστοποίηση της φθοράς του ιµατισµού. • Να
συνοδεύεται από τις οδηγίες και τη δοσολογία χρήσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή καθώς και από το ∆ελτίο
∆εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος εναρµονισµένο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
22) Απορρυπαντική σκόνη για επαγγελµατικό πλυντήριο ρούχων, συσκευασίας έως 15 κιλών. • Άδεια από το Γ.Χ.Κ. • Να
διαλύεται εύκολα στο νερό. • Να είναι κοκκώδους µορφής οµοιόµορφης εµφάνισης. • Να µην συσσωµατώνεται όταν το νερό
διέρχεται µέσα από την ειδική θήκη εναπόθεσης. • Να είναι χαµηλού αφρισµού. • Να µην έχει δυσάρεστη οσµή (κηροζίνης,
ταγγή ή ιχθυώδη), ώστε να µη µεταδίδει τέτοιες οσµές στα πλενόµενα υφάσµατα αλλά να είναι ελαφρά αρωµατισµένο. • Να
αποµακρύνει κυρίως ρύπους πρωτεϊνικής φύσεως π.χ. αίµα. • Να υπάρχει πίνακας προτεινόµενων δοσολογιών. • Τα συστατικά
του απορρυπαντικού να µην είναι επιβλαβή στα καθαριζόµενα υφάσµατα ούτε στις πλυντικές µηχανές. • Να περιέχει: σύνολο
ενεργών επιφανειοδραστικών συστατικών (ανιονικών, µη ιονικών) min 11% - σαπούνι 0,8-2% - φωσφορικά ως P2O2 min
12% - πυριτικά ως SiO2 2-6% - νάτριο-καρβοξυ-µεθυλοκελλουλόζη ή άλλη ουσία µε ανάλογη δράση 0,5-1% - υπερβορικό
νάτριο min 15% - υγρασία max 9% - PH υδατικού διαλύµατος 1% 9-11. • Να είναι κατάλληλο για όλα τα είδη ιµατισµού
λευκά, χρωµατιστά, ευαίσθητα κλπ. • Με δοσολογία 10-20 γραµµαρίων ανά κιλό στεγνού ιµατισµού. • Να συνοδεύεται από
οδηγίες χρήσης και δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του προϊόντος εναρµονισµένο σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
23) Υγρό – στεγνωτικό – λαµπρυντικό πλυντηρίου πιάτων. • Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά (µη ιονικά) min 7%,
κιτρικό οξύ min 2% και διαλύτες min 8%. • Nα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.
24) Άλατα σε κόκκους πλυντηρίου πιάτων, ειδικό αλάτι 99,9% καθαρό σε κόκκους που διαλύονται εύκολα, να µην περιέχει
κατάλοιπα όπως σίδηρο και ανθρακικά άλατα που θα καταστρέψουν τη συσκευή αποσκλήρυνσης του πλυντηρίου.
25) Ταµπλέτες πλυντηρίου πιάτων. • Συσκευασία έως 30 τεµ. • Να περιέχουν αλάτι και λαµπρυντικό. • Να περιέχουν χλώριο ή
ενεργό οξυγόνο και ένζυµα που να αφαιρούν όλα τα υπολείµµατα τροφών. • Να προσδίδουν στα σκεύη λάµψη µε άρωµα ξύδι.
• Να δρα σε οποιαδήποτε σκληρότητα νερού. • Να διαλύονται εύκολα σε 40ºC. • Να είναι χαµηλού αφρισµού και να µη
βλάπτουν το πλυντήριο. • Να δίνεται η ποσότητα ταµπλέτας/λίτρο νερού.
26) Υγρό πλυντηρίου πιάτων, συσκευασίας έως 13lt. • Να έχει ουδέτερη οσµή. • Να υπάρχει πίνακας προτεινόµενων
δοσολογιών. • Να µη ρυπαίνει το περιβάλλον. • Να αποµακρύνει ρύπους, λίπη και οσµές. • Μετά το τελικό ξέπλυµα και
στέγνωµα των σκευών να µην αφήνει κηλίδες. • Να είναι ρυθµιζόµενου αφρού ώστε να µην παρεµποδίζεται η διαδικασία του
πλυσίµατος και να µην τίθενται σε κίνδυνο οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου. • Να µην είναι εύφλεκτο. • Να
περιέχονται τουλάχιστον 90% βιοδιασπώµενα συστατικά. • Να υπάρχει δοσοµετρική αντλία για την ακριβή µέτρηση της
ποσότητας.
27) Σακούλες απορριµµάτων, (σε ποσότητα, µέγεθος και χρώµα όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Α) κατασκευασµένες από
ανακυκλώσιµο πλαστικό υλικό πολυαιθυλένιου άριστης ποιότητας και εξαιρετικής αντοχής (µέσης πυκνότητας MDPE: 0,940 –
0,950 g/cm3), να φέρουν διπλή ραφή θερµοκόλλησης για µεγαλύτερη ασφάλεια, µε πτυχωτές πλευρές και πλήρη
στεγανότητα. Για τις σακούλες διαστάσεων 90x120 η αναλογία τεµαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 10-13 τεµάχια. Επιπλέον
για τις σακούλες διαστάσεων 75x100 η αναλογία τεµαχίων ανά κιλό θα πρέπει να είναι 15-16 τεµάχια.
28) Σακούλες απορριµµάτων, διαστάσεων 35x45, για χαρτοδοχεία γραφείου ή wc, η αναλογία τεµαχίων ανά κιλό θα πρέπει να
είναι 65-70 τεµάχια.
29) Σφουγγαρόπανα, διαστάσεων 50x50, επαγγελµατικής χρήσης, να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση και µε µεγάλη
απορροφητικότητα.
30) Σφουγγαρίστρα τύπου wettex, µε αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδια κατά τη χρήση της
και να έχει µεγάλη απορροφητικότητα.
31) Επαγγελµατική σφουγγαρίστρα-ραφτή, βάρους περίπου 400 γρ. (ανταλλακτικό) κατασκευασµένη από πρωτογενή
νήµατα, σε (3) τρία χρώµατα, µε εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να µην αφήνει χνούδι κατά τη
χρήση της και να έχει µεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρµόζουν απόλυτα µε το αντίστοιχο κοντάρι αλουµινίου
επαγγελµατικής χρήσης και τον πλαστικό σφιγκτήρα (κάλυκα) που θα επιλεγεί.
32) Κοντάρια πλαστικοποιηµένα σκούπας, υψηλής αντοχής, τύπου inox, µήκους 1,30 µέτρα. Να βιδώνει απόλυτα στη σκούπα
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33) Σκούπες νάϋλον 30cm, για επαγγελµατική χρήση, από πλαστική ύλη υψηλής αντοχής, µε ανθεκτικές πλαστικοποιηµένες
πυκνές τρίχες (σειρές 6-7), να µη µαδάει και να σκουπίζει οµοιόµορφα χωρίς να αφήνει ίχνη.
34) Βουρτσάκια καθαρισµού λεκανών τουαλέτας, πλαστικά µε µαλακή τρίχα και βάση.
35) Ατσαλόµαλλο χύµα ψιλό (σύρµα brillo) σε κουλούρα συσκευασίας του ενός (1) κιλού. • Να µην οξειδώνεται κατά τη
χρήση του.
36) Ανοξείδωτα συρµάτινα σφουγγαράκια λάντζας, εξαιρετικής αντοχής, σε σπειροειδή µορφή, που δεν αφήνουν ίχνη
υλικού κατά την χρήση τους, βάρους 15gr περίπου έκαστo. Συσκευασία σε πλαστικό περίβληµα, ανά τεµάχιο.
37) Σφουγγάρι καθαρισµού αντιβακτηριδιακό σε κλειστή συσκευασία των 5 τεµαχίων νάϋλον, µε φίµπρα 10Χ15Χ2,5
cm περίπου, δύο όψεων, µε τη µία επιφάνεια λεία από αφρώδες υλικό για απορρόφηση υγρών και τρίψιµο ευαίσθητων
επιφανειών και την άλλη µε φίµπρα για µηχανική δράση και δυνατό τρίψιµο. • Η αφρώδης πλευρά να είναι κατασκευασµένη
από νάϋλον που δεν χαράζει. Η πλευρά µε την φίµπρα να είναι κατασκευασµένη από επικάλυψη αµµοχάλικου και ειδική
ρητίνη, που δεν σκουριάζει και δεν σχίζεται. • Να έχει µεγάλη ικανότητα αποκόλλησης ρύπων από σκληρές επιφάνειες. •
Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για αποµάκρυνση στιγµάτων και κηλίδων. • Η πλευρά µε τη φίµπρα να είναι πολύ ανθεκτική
έτσι ώστε ο χρόνος καθαρισµού να µειώνεται.
38) Σπογγοπετσέτες, υψηλής απορροφητικότητας σε 4 τέσσερα διαφορετικά χρώµατα για καθαρισµό διαφόρων επιφανειών,
κατασκευασµένες από βαµβάκι και κυτταρίνη.
39) Σπάγκος νάϋλον, κάθε τεµάχιο να είναι 500 γραµµάρια και να έχει µήκος περίπου 280 µέτρα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Βασικοί όροι συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι η προσκόµιση των παρακάτω:

1. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά χηµικής σύνθεσης.
2. Να έχουν τις οδηγίες χρήσεως και την σύνθεση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα.
3. Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά και βιοδιασπώµενα. Να µην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς και το
προσωπικό. Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

4. Να µην περιέχουν συστατικά που να διαβρώνουν και καταστρέφουν τα εργαλεία και τις επιφάνειες.
5. Τα απολυµαντικά να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ για νοσοκοµειακή χρήση και να πληρούν τους όρους της Υπουργικής Απόφασης
Υ1β/οικ.7723/13-12-94 περί απολυµαντικών χώρων. Τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα
από τον κατά περίπτωση αρµόδιο οργανισµό (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.α.,) και να φέρουν τις ανάλογες κατά περίπτωση σηµάνσεις
(π.χ. CE).

6. Τα απολυµαντικά να συνοδεύονται από πίνακες αποτελεσµατικότητας κατά των µικροοργανισµών, µε στοιχεία από µελέτες.
7. Να κατατεθούν τα ∆ελτία Ασφαλείας ∆εδοµένων (MSDS) για κάθε προϊόν, σύµφωνα µε ΕΝ 1907/2006.
8. Να κατατεθούν πιστοποιητικά εγκεκριµένα από ∆ιεθνείς Οργανισµούς που να βεβαιώνουν ότι οι προτεινόµενες από τον
κατασκευαστή πυκνότητες είναι αποτελεσµατικές, στον προτεινόµενο χρόνο, για τα συγκεκριµένα στελέχη και δεν είναι
επικίνδυνες για τον χρήστη.

9. Τα απολυµαντικά στα οποία η δραστικότητα τους ελέγχεται µε ειδικές ταινίες να διατίθενται και να συµπεριλαµβάνονται στην
προσφορά και στην σύµβαση.

10. Τα προϊόντα να είναι συµβατά µε τις προς απολύµανση επιφάνειες (να µην διαβρώνονται ή αποχρωµατίζονται ή
καταστρέφονται).

11. Τα προϊόντα που προσφέρονται σε συµπυκνωµένα υγρά, να αναφέρεται η τιµή του συµπυκνωµένου υγρού ανά
λίτρο αλλά και η τιµή του προτεινόµενου προς χρήση αραιωµένου διαλύµατος ανά λίτρο σύµφωνα µε τον χρόνο
επίτευξης του απολυµαντικού αποτελέσµατος που ζητείται.

12. Στα προϊόντα όπου απαιτούνται συµπληρωµατικές συσκευές π.χ. αντλίες ψεκασµού, δοσοµετρικά δοχεία, κ.α., να
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αναφέρονται, να περιλαµβάνονται στην προσφορά και στη σύµβαση και να δίνονται δωρεάν.

13. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, ο προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει και να αναρτήσει στους χώρους χρήσης
των προϊόντων, πλαστικοποιηµένες ευανάγνωστες πινακίδες, όπου θα αναφέρονται οι οδηγίες χρήσεις, τα µέτρα προστασίας
του χρήστη κ.α. στην Ελληνική Γλώσσα.

14. Θα πρέπει να κατατεθούν πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 ή 9002 και 13485 καθώς και CE όπου αναφέρεται / ή
προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία.

15. Σε περίπτωση που ένα προϊόν χρησιµοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει ανάλογη εµπειρία, το νοσοκοµείο διατηρεί το
δικαίωµα να προσβάλλει τη σύµβαση ή την συνεργασία µε τον προµηθευτή, εφόσον παρουσιαστούν προβλήµατα στη χρήση.

16. Να διατεθούν δείγµατα των προϊόντων για δοκιµή της αποτελεσµατικότητας, επί ποινή απόρριψης στην πρωτότυπη
προσφερόµενη συσκευασία.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό.
Κάθε πλεονέκτηµα που δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές θα ληφθεί υπόψη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

•

Οι παρακάτω αναφερόµενες απαιτήσεις σε συστατικά είναι οι ελάχιστες που θα πρέπει να πληρούν τα προσφερόµενα είδη. Οι
απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωµένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισµένων µόνο κυρίων και
συνεργών συστατικών. Τα συστατικά αυτά µπορούν να αντικατασταθούν και από άλλα µε αποδεδειγµένη παρόµοια δράση
έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να εµφανίζουν την επιθυµητή πλυντική ή καθαριστική συµπεριφορά ενώ ταυτόχρονα να είναι
ασφαλή στη χρήση τους, τόσο για το προσωπικό που θα τα χρησιµοποιήσει, όσο και για τους χρήστες των χώρων στους
οποίους θα χρησιµοποιηθούν.

•

Οι Προµηθευτές που θα υποβάλλουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν
ότι τα προσφερόµενα είδη συµφωνούν πλήρως µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και µε τις εγκεκριµένες από το
Ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. προδιαγραφές, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.

•

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να έχουν έγκριση των αρµοδίων αρχών, αντίγραφο αριθµού καταχώρισης στο Γ.Χ.Κ.,
πιστοποιητικό έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. και να φέρει σήµανση CE , όπου απαιτείται.

•

Να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις τιµές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε.

•

Να περιέχουν συστατικά σύµφωνα µε τις τιµές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε και σύµφωνα µε τον κανονισµό(ΕΚ)
648/2004.

•

Να είναι προϊόντα βιοδιασπώµενα σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. >90% (οδηγία 82/242).

•

Θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικά να µην είναι τοξικά, ερεθιστικά και επιβλαβή για τους ασθενείς, το προσωπικό, τα ζώα και
το περιβάλλον.

•

Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος (MSDS), σύµφωνα µε τον
κανονισµό(ΕΚ) 1272/2008, τον κανονισµό(ΕΚ) 1907/2006 και τον κανονισµό(ΕΕ)453/2010.

•

Να φέρουν ετικέτα µε τις απαραίτητες ενδείξεις και οδηγίες χρήσης τους στην Ελληνική γλώσσα, ανεξάρτητα αν παρέχονται
συγχρόνως και σε άλλη γλώσσα.

•

Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιµασία προς έλεγχο του αφρισµού και της εν γένει
συµπεριφοράς.

•

Μετά το πλύσιµο δεν πρέπει να µένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασµό µε το εξουδετερωτικό.

•

Τα περιεχόµενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στους φούρνους του Νοσοκοµείου.

•

Να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) χρόνο από την ηµεροµηνία παραγωγής.

•

Τα υλικά συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικά προς το περιβάλλον (PET) και ανακυκλώσιµα.

•

Σε περίπτωση προβληµάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προµηθευτής να παραβρεθεί σε δοκιµή χρήσης και σε
περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες του Νοσοκοµείου.

•

Ο µειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία µε το Νοσοκοµείο, όσον αφορά προβλήµατα λειτουργίας που οφείλονται στην
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χρήση απορρυπαντικών.
•

Έλεγχοι παραλαβής ειδών: οι αρµόδιοι του νοσοκοµείου κατά περιόδους ή όποτε θεωρείται σκόπιµο, στέλνουν δείγµατα στις
κατά τόπους αρµόδιες χηµικές και λοιπές υπηρεσίες για τον έλεγχο των ειδών, προσδιορίζοντας το είδος του ελέγχου
(φυσικοχηµικός κ.λ.π). Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ. ΚΑΙ ΤΟΝ Ε.Ο.Φ. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
ΕΠΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ∆ΕΙΓΜΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Σύνταξης των Τεχνικών Προδιαγραφών:
1. Μπαλαχούτη Μαρία

2. Θανάσης Σέρµπος

3. Γιώργος Μπραουδάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[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 : Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221490
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός : ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61
- Αρμόδιος για πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
- Τηλέφωνο : 213 2046171
- Ηλ. Ταχυδρομείο : agelikip@dromokaiteio.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.dromokaiteio.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV):
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (CPV ∆ΙΑΦΟΡΑ)

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ :
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ … ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 1118/782958

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
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:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
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.
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);
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 ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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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 Δ 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):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131
παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
7. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
8. δωροδοκίαx,xi·
9. απάτηxii·
10.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
11.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
12.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi 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):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια 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):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
24

ΑΔΑ: 97ΟΩ469Η27-ΥΤ9

18PROC002591617 2018-01-26
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; Διευκρινίστε:
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 ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
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:
- Διευκρινίστε 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 συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Απάντηση:

[] 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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ 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
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] 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
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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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
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,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει

Απάντηση:
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):
[……][……][……]
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):
[……][……][……]
[…................................…]

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη
αξία)
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ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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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
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
Περιγραφή
ποσά
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 ιδιωτικούςxl:
[……..........................]
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, [……]
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
[……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
[....……]
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
34
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ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον
διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά
(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου
και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii.
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 Δήλωσης 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): [……]
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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 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες.”
viii 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.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi 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/ΔΕΥ 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).
xii 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.
xiii 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.
xiv 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.
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3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv 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/ΔΕΥ 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.".
xvi 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx 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)
xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii 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).
xxiii
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
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ΄ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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xxxii
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο
79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii
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.
xxxiv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
xxxv
Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxvii

Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει
τα πέντε έτη.
xxxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα
τρία έτη.
xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο
επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii
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.
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