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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας (CPV 33141420-0: Χειρουργικά Γάντια, CPV
33631600- 8: Απολυμαντικά Αντισηπτικά, CPV 33140000-3: Ιατρικά
Αναλώσιμα) για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Κέρκυρας, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού (COVID – 19) και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήµερα:

1. Το Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και του Ν. 3527/07
(Φ.Ε.Κ. 25Α΄/09- 02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών
προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
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2. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ
και λοιπές διατάξεις».

3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Οι αριθ. 42/τ. Α΄/25-02-2020, 55/τ. Α΄/11-03-2020, 64/τ. Α΄/14-03-2020, 68/τ. Α’/20-032020, 75/τ. Α’/30-03-2020, 84/τ.
Α΄/13-04-2020, 90/τ. Α΄/01-05-2020 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου σχετικά
µε τα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19.
6. Το Ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείαςανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 4682/2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του
κορωνοϊού (Α΄42)», β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του (Α΄55)» και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 (A’ 64)» και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (Α’
84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «περαιτέρω µέτρα για την
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα»
(Α’ 90) και άλλες διατάξεις».
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Η αριθ. πρωτ. οικ. 6812/24-03-2020 ερμηνευτική εγκύκλιος για την
εφαρμογή των διατάξεων των Π.Ν.Π. για την αντιμετώπιση της
λοίμωξης SARS-Cov-2, αναφορικά με τα θέματα δημοσίων συμβάσεων

Β) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Το από 05-08-2020 e-mail του Προϊστάμενου Διεύθυνσης
Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης 6ης Υ.ΠΕ περί διενέργειας
άμεσης διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια Μ.Α.Π. από
τα Νοσοκομεία μέσω της Π.Ν.Π., τις τεχνικές προδιαγραφές και τις
ποσότητες ανά Νοσοκομείο (υπ’ αρ. πρωτ. 16847/06-08-2020 του
Νοσοκομείου).
2. Το από 07-08-2020 e-mail του Τμήματος Προμηθειών της 6ης Υ.ΠΕ
περί οδηγιών διενέργειας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την
ανάδειξη αναδόχων Μ.Α.Π.
3. Την υπ. αριθμ. 121απόφαση Κε.Συ.Πε. θέμα 5ο, σύμφωνα με την
οποία συμπληρώθηκε η αρ. 1 απόφαση 113 Κε.Συ.Πε. (διενέργεια
διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια Μ.Α.Π. του πίνακα 2
σε ποσοστό 30% από τα Νοσοκομεία).
4. Την υπ’ αρ. 26ης/θ.1ο/10-08-2020 Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης
διενέργειας

διαγωνιστικής

διαδικασίας

μέσω

πρόσκλησης

ενδιαφέροντος για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) στα είδη, με τις ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές όπως
καθορίστηκαν από την 6η Υ.ΠΕ, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.
Ν Κέρκυρας , μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και τη διασφάλιση της
δημόσιας υγείας ως εξής:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε έρευνα αγοράς µέσω της
ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας, σε εφαρµογή της Πράξης Νοµοθετικού
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Περιεχοµένου (ΦΕΚ 42/τ. Α΄/25-02-2020) µε θέµα «Κατεπείγοντα µέτρα
αποφυγής και περιορισµού διάδοσης κορωνοϊού», για την προµήθεια µέσων
ατοµικής προστασίας (CPV 3314000- 3, 18424000-7, 18143000-3, 336316008, 33162100-4 ) για τις κατεπείγουσες ανάγκες του Γ. Ν. Κέρκυρας , µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 [Ε01] , όπως αναλυτικά περιγράφονται
παρακάτω:

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια 30% ειδών Μ.Α.Π.,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, ως ακολούθως,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 30% ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα απαιτούμενα είδη να φέρουν σήμανση CE, να εναρμονίζονται στα
αντίστοιχα πρότυπα της ΕΕ (εφόσον προβλέπεται) και να είναι μακράς
ημερομηνίας λήξης.
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ανά είδος για το σύνολο της ζητούμενης
ποσότητας,
μέσω
του
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Ε-MAIL:
grpromit@gnkerkyras.gr ή Ε-MAIL: d.tsara@gnkerkyras.gr στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών του Γ.Ν. Κέρκυρας.
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Τα υπό προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων CPV 33141420-0: Χειρουργικά Γάντια, CPV 33631600- 8:
Απολυµαντικά Αντισηπτικά, CPV 33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιµα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειµένου της πρόσκλησης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α της παρούσας. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 30 ηµέρες.
Η παράδοση των ειδών να παραδοθεί από την υπογραφή της σύμβασης για
το σύνολο της συμβατικής ποσότητας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης επί ποινή απόρριψης.
Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος τόσο στην τεχνική προσφορά στην οποία θα
αναλύεται ξεχωριστά η τεχνική περιγραφή για το κάθε είδος όσο και στην οικονοµική
προσφορά στην οποία θα αναλύεται ξεχωριστά η τιµή για κάθε είδος. Προσφορές
υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα προκηρυχθέντα είδη.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς βάσει τιμής.
Ο χρόνος ισχύς των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος.
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός
πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας
εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει
εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία
χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Τεχνικής, και
Οικονομικής προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή
τόσο της παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και του ΦΕΚ 42/τ. Α΄/2502-2020.
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Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του
παρόντος.
Β. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να αποστείλουν, υποχρεωτικά μαζί με την
προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και
προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016,
σε συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-032014) και ειδικότερα:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και με τις αριθμ.
158/2016
(ΦΕΚ
3698/Β΄/16-11-2016) και 161/2016
(κατευθυντήρια οδηγία 15) αποφάσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄).
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι:
α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη
γνώση.
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του
διαγωνισμού.
ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού.
Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται με τις προσφορές πρέπει υποχρεωτικά να
συνοδεύεται με επικυρωμένη μετάφραση
To TEYΔ και την Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφουν:

•
•

οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

•

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά
πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε
άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον
οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

•

σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι
εκπρόσωποί του.

•

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή
προσφορά, υποβάλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση.

ο διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
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Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, ανά περίπτωση, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με την παρ. 7
του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 καθώς και της παρ. 13 του άρθρου 107
του Ν. 4497/2017 όπου προστίθεται το άρθρο 79Α στο άρθρο 79 του Ν.
4412/2016 και ορίζει ότι: «1. Είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 2. Ως εκπρόσωπος
του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή
το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης»

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο
εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).»

4. Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.»
4. 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 Διοικητικού 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.
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ του Οικονομικού φορέα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τo άρθρο 3 του Ν. 4250/26-03-2014
(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών
προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.
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1.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να αποστείλουν, επί ποινή
αποκλεισμού, οι παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή
πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:
Α) Προσφερόμενα είδη- υπηρεσίες και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των
προσφερομένων ειδών - υπηρεσιών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις
παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να
περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη - υπηρεσίες, όπως εγχειρίδια,
τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της.
Απαραίτητη η καταγραφή του κωδικού του προσφερόμενου είδους - υπηρεσίας (κωδικός
εταιρίας).
Ο Προσφέρων πρέπει απαραίτητα να δηλώσει στην τεχνική του προσφορά : Α)
την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν εφόσον αυτό ζητείται
από τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
β. Στην περίπτωση που ζητείται στην τεχνική προσφορά η ανωτέρω δήλωση, ο
προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό
προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την
επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και
τον τόπο εγκατάστασης της.
Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους
προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη
συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να
υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής
τους σε ηλεκτρονική μορφή.
1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να αποστείλουν επί ποινή
αποκλεισμού, συμπληρωμένοι και υπογεγραμμένοι οι πίνακες οικονομικής
προσφοράς .
•

•

Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό των
ειδών της συνημμένης κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ
τρίτων κρατήσεων για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο
Νοσοκομείο, και να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και η μορφή
των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο ψηφίων.
Στην προσφερόμενη τιμή επισημαίνεται πρέπει να περιλαμβάνεται το
σύνολο των κρατήσεων εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται
χωριστά.
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•
•

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
δεν αναπροσαρμόζονται.
Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του
παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο
αντίστοιχος κωδικός) (w.w.w.epromy.gr), σε διαφορετική περίπτωση
τίθενται εκτός προδιαγραφών και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4
Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.
Εάν από την πρόσκληση προβλέπεται ότι πρέπει να κατατεθούν και δείγματα
του υλικού, αυτά κατατίθενται στην Υπηρεσία απαραίτητα .
Τα δείγματα μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
στο Γραφείο Προμηθειών (ισόγειο) του Γ.Ν. Κέρκυρας (ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ,

Τ.Κ. 49100, ΚΕΡΚΥΡΑ) με την

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού.
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ

Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/08/2020

17/08/2020
Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ώρα 14:00μμ

Ώρα 11:00πμ

Οι προσφορές θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο Ε-MAIL: grpromit@gnkerkyras.gr
ή Ε-MAIL: d.tsara@gnkerkyras.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
Προμηθειών του Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ ή μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο στο Γραφείο Προμηθειών (ΙΣΟΓΕΙΟ) του Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, Τ.Κ.
47100, ΚΕΡΚΥΡΑ) με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του Διαγωνισμού.
Τα δείγματα θα κατατεθούν στο Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ έως και την αναγραφόμενη
ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω
προθεσμία, δε θα αξιολογούνται. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από
τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται
από την υπηρεσία στα τηλέφωνα 26613-60714 & 26613-60868. Η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το τμήμα Προμηθειών
του Νοσοκομείου.
Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραλειφτεί από το
Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου(www.gnkerkyras.gr) ή από την Ιστοσελίδα του
Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr ).
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή
ειδική μνεία στην προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη
αποδοχή της παρούσης πρόσκλησης.
1.5

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο από την
επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την ειδικά ορισμένη
επιτροπή,
στις 18/08/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλλει σε
κλειστό φάκελο είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου (γίνεται
αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους ) ή
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το
παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το
ΤΕΥΔ.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο κατά την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ), πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση,
αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση) κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό
ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της (άρθρο
80 ν. 4412/2016 .
Τα πιστοποιητικά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητας πρέπει να είναι
σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους , άλλως που στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
τους. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των
πιστοποιητικών που εκδίδονται από ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς
πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν
και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Γ)Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα).
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα,
τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την
υποβολή τους.
Το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Το έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του ώστε να γίνει αποδεκτό.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV του ΤΕΥΔ Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ γίνετε
αποδεκτό εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή τους).
Ε) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή
αρμόδιας υπηρεσίας που θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή προτύπων
των προϊόντων κατά ISO 9001 κλπ, αν υπάρχει.
Ζ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό, όπου να προκύπτουν τα μέλη και
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.
Η ) Πιστοποιητικό της παρ. 2γ του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 που εκδίδεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και όπου αυτό δεν είναι δυνατό κατάθεση
ΕΝΟΡΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ η οποία
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να εκδίδεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μετά την καταληκτική ημερομηνία
της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και μέχρι την
προσκόμισή της μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό
ανάδοχο ( δηλαδή ακόμη και κατόπιν της πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή
για την υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών), αρκεί στο περιεχόμενό τους να
βεβαιώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
Οι ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρείς (3)
μήνες πριν την υποβολή τους.
Οι ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣEIΣ γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –
προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –
μέλος της.
Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται στο στάδιο κατακύρωσης
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται με επικυρωμένη μετάφραση.
Σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ αντί των ποινικών μητρώων υποβάλλεται
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ όλων των υπόχρεων προσώπων. Η υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός
ορίζεται στην περίπτ. 79Ατου Ν.4412/2016.
Συμπλήρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 12β,γ του άρθρου 43 του
ν. 4605/2019.

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο
να υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του
παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της
σύμβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης, (βλ.
και υπεύθυνη δήλωση (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ).
6.ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες.
7.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η
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εγγύηση καλής εκτέλεσης θα έχει διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη
χρονική διάρκεια της σύμβασης, συν έναν (1) επιπλέον μήνα.
8.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ για το 100 % της συμβατικής
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και με την προσκόμιση
των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την
αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά /
δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των
αρμόδιων Υπουργείων.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης
από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΠΔ
166/2003 ( ΦΕΚ 138/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», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε υπό του νόμου
οριζόμενες κρατήσεις.
Θα παρακρατείται :
1. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ : α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων ( έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4
ν.4013/2011 (Α΄204) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το ν. 4605/2019
τεύχος Α΄ άρθρο 44).
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του
χαρτοσήμου.
2. Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας: Κράτηση 2% επί της αξίας του
τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου
παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3
παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010,άρθρο 24) εδάφιο
ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν.3846/2010
(ΦΕΚ 66Α/11-5-2010)
3. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος
εισοδήματος όπως ισχύει .
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4. Υπέρ Α.Ε.Π.Π.: α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής
αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, προ
φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20%
επί της κράτησης του χαρτοσήμου. Ο ΦΠΑ καταβάλλετε από
την υπηρεσία.
8.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης.
9.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε
προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής
των προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο376
παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
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Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα
έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται,
μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που εκτελεί- διοικεί τη
σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον
Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα
προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
σύμβασης.
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Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια
είναι τα πολιτικά και/ή διοικητικά Δικαστήρια της περιφέρειας ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

10- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, του αντίστοιχου σταδίου σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της
σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την ενότητα 8.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη
της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
ενότητα 8 της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο των ενστάσεων και
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο,
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή
του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος της υπό ανάθεσης
προμήθειας, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό μικρότερο
του 50% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των
προσφερόμενων υπηρεσιών από το αρχικά προβλεπόμενο στη Διακήρυξη σε
ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικά προβλεπόμενου
προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις των άρθρων 104 &
105 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός
Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών
φορέων(ν.4412/2016 Άρθρο 90).
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016
άρθρο 117 παρ.3)
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11. ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις,
όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες
νόμων και Π.Ν.Π. που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις
οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
1.Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να
βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
2.Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
2.1 Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που
προορίζονται.
2.2 Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο
2.3 Να έχουν κατά το δυνατόν µακρύτερο χρόνο λήξης.
2.4 Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
2.5 Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και
κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του να µην έχει παρέλθει χρόνος
µεγαλύτερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής
του. Ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ποσότητα
προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης τους,
µολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που προβλέπονται
από τον κατασκευαστή.

3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
3.1 Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της
δεν θα επιβαρύνεται µε πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον
προµηθευτή.
3.2 Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του
περιεχοµένου της, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις
στα Ελληνικά ή Αγγλικά, µε την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή
ειδικότερων ρυθµίσεων της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ’ αριθ.
∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε την
οποία έγινε η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς αυτήν:
3.2.1 Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο
κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η
επωνυµία και διεύθυνση του εγκατεστηµένου στην
Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του.
3.2.2 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία,
προκειµένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το
περιεχόµενο της συσκευασίας.
3.2.3 Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασµό της επίδοσης.
3.2.4 Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισµού.
3.2.5 Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:

1. Τα προσφερόµενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf life)
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
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2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να
3.

ελέγχεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων εναρµονισµένων
προτύπων.
Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται µε ευκρινή και
ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: α. η ένδειξη
«ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η µέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της οριακής
ηµεροµηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόµενη σε έτος και µήνα, δ. η ένδειξη
ότι το προϊόν προορίζεται για µία και µόνη χρήση.

4.
Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (1)
S

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

6.000

M
6.000

L
6.000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αγορά γαντιών νιτριλίου και σε περίπτωση μη
κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών συμπλήρωση των ελλειπουσών
ποσοτήτων με γάντια τύπου latex με πούδρα ή χωρίς. Απαιτούμενα
πιστοποιητικά CE MARK ή άλλα πιστοποιητικά έγγραφα , εφάμιλλης
πιστοποίησης.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ (2)
54.000

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χειρουργικές Μάσκες 3play με λάστιχο
Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων.
Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη,
ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα.
Να έχει μεγάλα ενισχυμένα κορδόνια και μαλακό επιρρήνειο έλασμα καθ'
όλο το μήκος της μάσκας
Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο
απόδοσης 99,8% BFE, στο 1 micro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του
αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή.
Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΑΣΚΕΣ FFP2 (3)
300

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP2
Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 με βαλβίδα. Να είναι
αναδιπλούμενη, τρίπτυχης κατασκευής με τα τρία τμήματα να επιτρέπουν
την καλύτερη εφαρμογή σε διάφορα σχήματα προσώπου και να
διασφαλίζουν τη μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.
Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα
στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής
προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). Ανεπίστροφη βαλβίδα διάφραγμα
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που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και μείωση της θερμότητας.
Το προϊόν να διατίθεται σε ατομική συσκευασία ώστε να αποφεύγεται η
ενδεχόμενη μόλυνσή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής. Σε κάθε μάσκα
να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός
προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της
προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN
149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ (4)
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Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προστατευτικά Ματιών (Γυαλιά Προστασίας)
Οφθαλμών, Διαφανή με Πλευρικά Ανοίγματα Αερισμού. Να διασφαλίζουν
την προστασία έναντι υγρών & αερίων.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΧ Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ (5)
900

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μπλούζες Αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μίας χρήσης
Μπλούζα αδιάβροχη, μιας χρήσης, με ενισχυμένα μανίκια. Να
διαθέτει μανσέτα, κορδόνια και πλήρη κάλυψη πλάτης. Να είναι
κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό υγροαπωθητικό, μαλακό, να
παρέχει εύλογη φυσιολογική άνεση στον χρήστη και να ταξινομείται στην
κατηγορία Ι ανάφλεξης. Να είναι μεγέθους one size. Να συμμορφώνεται με
την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 89/686//EEC που αφορά στα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (ΡΡΕ, Class III).
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ Α∆ΙΑΒΡΟΧΕΣ (6)
300

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μπλούζες Χειρουργικές αποστειρωμένες Αδιάβροχες
Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυσης –
FFP σε όλη την επιφάνειά της χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές
για προστασία από λοιμώδη νοσήματα, 5 στρωμάτων, με θερμοκόλληση,
απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία, ελεύθερη latex, μιας
χρήσης. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή και
ευρωπαϊκά πρότυπα και σύμφωνα με το ΕΝ 13795.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ
(7)
150

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκεύασμα για την αντισηψία χεριών χωρίς τη χρήση
νερού
Υγρό ή γέλη
Να περιέχει ως δραστική ουσία την αιθυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70-80%
v/v ή την ισοπροπυλική αλκοόλη τελική συγκέντρωση 70- 75%, v/v (σύμφωνα με τις
συστάσεις του ΠΟΥ και άλλων διεθνών οργανισμών)
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Να επιτυγχάνει γρήγορη αντισηψία σε χρόνο από 30’’ έως 1΄
Μπορεί να περιέχει και άλλα εγκεκριμένα δραστικά συστατικά για την αντισηψία
χεριών (hydrogen peroxide, didecyldimethylammonium chloride, iodine κ.α)
Με ενυδατικούς παράγοντες (πχ γλυκερίνη)
Να έχει πολύ καλή συμβατότητα με το δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμούς στη
συχνή χρήση του
Να έχει ευρύ φάσμα δραστικότητας και να καταστρέφει βακτήρια (και
μυκοβακτηρίδιο ΤΒ), μύκητες , ιούς (HBV, HIV, συμπεριλαμβανομένου και των
ελυτροφόρων).
Να έχει άδεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος από τον ΕΟΦ (συμπ.
και αυτών που υπόκεινται στα: άρθρο 5 του Ν. 4681/2020 & υπ.αρ.37212/233-2020 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ). Εναλλακτικά, και με την ανωτέρω
σύνθεση μπορούν να προταθούν προϊόντα που είναι εγκεκριμένα στην ΕΕ ως
βιοκτόνα και προορίζονται για την αντισηψία χεριών (Biocidal Product
Regulation (BPR; EU 528/2012)
Οι προδιαγραφές βασίστηκαν στις συστάσεις του παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και
FDA https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144054/
https://www.fda.gov/media/136118/download
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ (8)
1200

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ
TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καλύµµατα κεφαλής
Χειρουργικά καλύµµατα κεφαλής κατηγορίας Ι
Σχήµατος µπερέ µε λάστιχο σχήµατος
w γύρω από το κεφάλι ∆ιαµέτρου
περίπου 52 cm
Μιας χρήσης
Υγροαπωθητικό υλικό (PP, non- woven), Latex- free
Υλικό που να αφήνει το δέρµα να αναπνέει, υπο-αλλεργικό, άνετο, αντιιδρωτικό
Ανθεκτικά στο σκίσιµο
Αξιολόγηση δείγµατος
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΟ∆ΟΝΑΡΙΑ (9)
2400

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ποδονάρια τύπου μπότας
Πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Να είναι αδιάβροχα, ενώ
περιμετρικά να έχουν λάστιχο (στο ύψος του γόνατου) ώστε να εφαρμόζουν
σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. Κατάλληλα για όλες τις ειδικότητες γιατρών
(χειρουργεία, εργαστήρια, κλινικές, ιατρεία).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΑΣΚΕΣ FFP3 (10)
360

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ
TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μάσκα Αναπνευστικής Προστασίας τύπου FFP3
Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP3 µε βαλβίδα. Να είναι αναδιπλούµενη,
τρίπτυχης κατασκευής µε τα τρία τµήµατα να επιτρέπουν την καλύτερη εφαρµογή σε
διάφορα σχήµατα προσώπου και να διασφαλίζουν τη µη εισχώρηση µολυσµατικών
στο εσωτερικό της µάσκας. Να διαθέτει καµπύλο, χαµηλό προφίλ για να παρέχει
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καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συµβατή και µε άλλα µέσα
ατοµικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). Ανεπίστροφη βαλβίδα µε διάφραγµα
που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και µείωση της θερµότητας. Το προϊόν να
διατίθεται σε ατοµική συσκευασία ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόµενη µόλυνσή κατά
τη διάρκεια της αποθήκευσής. Σε κάθε µάσκα να αναγράφεται το πρότυπο
κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου
πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. Να κατατίθενται επί
ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε τα πρότυπα EN
149:2001+A1:2009 και ΕΝ 14683:2005.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

TAYVEK (12)
150

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ολόσωµη Προστατευτική
ενδυµασία Περιγραφή είδους – ιδιότητες

1. Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα
κεφαλής
2. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες
επιπτώσεις στην υγεία.
3. Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.
4. Να παραμένει αδιάβροχη και υγροαπωθητική όσο διαρκεί η χρήση
της
5. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου
να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην
παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να παρέχει
αποτελεσματική προστασία.
6. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν
μανσέτα από λάστιχο.
7. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα
8. Χωρίς εμφανείς ραφές. Οι ενώσεις να είναι με θερμόσυγκόλληση και καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με
ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία, όπως και στην περιοχή
του λαιμού.
9. Να δίνεται η δυνατότητα μεγάλης διάρκειας έκθεσης του χρήστη
στον βιολογικό ή χημικό παράγοντα.
10. Να προσφέρεται σε μεγέθη M, L, XL.
Απαιτήσεις – συμμορφώσεις
1. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III
2. Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην
Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 14126/2004
(Performance requirements and test methods for protective clothing
against infective agents).
3. Τύπου 4-Β Να πληροί τo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective
clothing against liquid chemicals
23

- performance requirements for clothing with liquid-tight (type 3)
or spray-tight (type 4) connections, including items providing
protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4])
4. Να πληροί το πρότυπο ΕΝ 14325: 2001 (Protective clothing against
chemicals. Test methods and performance classification of chemical
protective clothing materials, seams, joins and assemblages)
5. Να έχει CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ
σύμφωνα με EU 2016/425)
6. Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >5 έτη
7. Μέσα στη συσκευασία να υπάρχει πλήρες ενημερωτικό φυλλάδιο προϊόντος
8. Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες
απαιτούμενες σημάνσεις σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις
των σχετικων προτύπων για προστασία από χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες ( η κατηγοριοποίηση, ο τύπος, το μέγεθος, τα
πικτογράμματα, ημερομηνία κατασκευής, ο αριθμός παρτίδας κλπ).

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΣΠΙ∆ΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (12)
30

Γ.Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική
•

•
•
•
•
•

Να παρέχει την μέγιστη προστασία προσώπου για νοσοκομεία,
οδοντιατρεία, ιατρικά και χημικά εργαστήρια και για διασώστες
εκτάκτων αναγκών.
Να είναι κατασκευασμένη από αντιθαμπωτικό υλικό
Να μην επηρεάζει τη όραση του χρήστη
Να είναι ελαφριά, άνετη, με μαλακό λάστιχο ή ιμάντα που να περνά γύρο
από το κεφάλι (μέτωπο)
Χωρίς λατέξ
Η διάφανη ασπίδα στην περιοχή του μετώπου
να περιλαμβάνει προστατευτικό σφουγγάρι.
Κάθε συσκευασία ασπίδας προστασίας
προσώπου να αποτελείται από τρία (3)
τεμάχια:

1. Φύλλο προστασίας.
2. Βάση στήριξης.
3. Ιμάντα ή Λάστιχο προσαρμογής στο κεφάλι
Δ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για όλα τα ζητούμενα είδη ΜΑΠ να κατατεθούν δείγματα.
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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: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ]
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221917]
Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ / ΚΕΡΚΥΡΑ/Τ.Κ. 47100 ]
Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. ΠΕΡΟΥΛΗ & Δ. ΤΣΑΡΑ]

- Τηλέφωνο: [26613-60714 & 26613-60868]
•
•

Ηλ. ταχυδρομείο: [prpromit@gnkerkyras.gr ή d.tsara@gnkerkyras.gr]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.gnkerkyras.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
•

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μέσων ατομικής προστασίας (CPV 33141420-0:

Χειρουργικά Γάντια, CPV 33631600- 8: Απολυμαντικά Αντισηπτικά, CPV
33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιμα)»]
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
•
•
•

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 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):

Απάντηση:
[]
[]

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);
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[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των

αναφέρετε:
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
γ) [……]
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα δ) [] Ναι [] Όχι
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
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ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από

φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

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 φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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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

[]Ναι []Όχι

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
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 :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο ανθέτων
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
παρο΄σα 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:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

[] Ναι [] Όχι

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;
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
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α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και
απόφαση:
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

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 λήφθηκαν
xxi:

[……]

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

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

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
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έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
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

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής

[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
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;

[] 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

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
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σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

[..........……]
[] Ναι [] Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω

[……]
[] Ναι [] Όχι

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
[.........…]
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Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

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 [] Ναι [] Όχι
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:

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

[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
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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;

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που

Απάντηση:

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της
[] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(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

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας .
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας.
Απάντηση:
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
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:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
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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 είμαισε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv.
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 Δήλώσης 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): [……]
1. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι
περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο
αυτών

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

3. 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
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οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια
ευρώ.
4. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη
ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.
5. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην
πιστοποίηση.

6. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου
καθεστώτος.
7. 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.”
8. 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.
9. 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).
10. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11. 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).
12. 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.
13. 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.
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14. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15. 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.".
16. 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 )
17. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20. 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)
21. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν
διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22. 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).
23. 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
24. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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25. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή
στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που
διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27. Άρθρο 73 παρ. 5.
28. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη
διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.
3863/2010 .
29. Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30. Πρβλ άρθρο 48.
31. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73
που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32. 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.
47. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48. 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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