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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ (ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ
Πίζησζε 18.500,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ
Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, (ΦΔΚ
147/Α), φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4782/21, θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απφθαζε Γ
22/09-07-21, ζέκα 12ν, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Δίδνο δηαγσληζκνχ

πλνπηηθφο

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή)

Πξνυπνινγηζκφο

18.500,00€ κε ΦΠΑ

Γηάξθεηα ζχκβαζεο

12 κήλεο

CPV

33696500-0

Καηάζεζε πξνζθνξψλ έσο

Σεηάξηε, 28-07-2021 ώξα 11:00 π/κ, ζην
πξσηφθνιιν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο

Σεηάξηε, 28-07-2021 ώξα 12:00 κ/κ.

Σφπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηζρχο πξνζθνξψλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην
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ΑΡΘΡΟ 2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

1) ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ
A/A

1A

1B

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ

MM

ΦΗΑΛΗΓΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ
ΑΗΜΑΣΟ ΣΔΜ
Φηαιίδηα ζπλζεηηθά γεληθήο αίκαηνο κε EDTA K3 ςεθαζκέλν ζηα
ηνηρψκαηα ηνπ θηαιηδίνπ (λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ε
ζπγθέληξσζε ηνπ αληηπεθηηθνχ), απνζηεηξσκέλα, θελνχ αέξνο,
δηαζηάζεσλ 13Υ75 mm γηα φγθν αίκαηνο 2 ml. Να ππάξρεη
ρψξνο αλαγξαθήο ζηνηρείσλ αζζελνχο, ε έλδεημε πιήξσζεο, ε
έλδεημε ηνπ αλαξξνθνχκελνπ φγθνπ αίκαηνο, ην REF, ην CE, ην
LOT παξαγσγήο, ε έλδεημε απνζηείξσζεο θαη ε εκεξνκελία
ιήμεο.Να δηαζέηνπλ πψκα ρξψκαηνο ΜΧΒ, βηδσηφ γηα δηπιή
αζθάιεηα, ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη εχθνιεο δηάηξεζεο. Σν πψκα
λα αθαηξείηαη εχθνια, αθφκα θαη κε ην έλα ρέξη, θαη λα
επαλαηνπνζεηείηαη εμαζθαιίδνληαο απφιπηα ηελ ζθξάγηζε ηνπ.
Φηαιίδηα ζπλζεηηθά γεληθήο αίκαηνο κε EDTA K3 ςεθαζκέλν ζηα
ηνηρψκαηα ηνπ θηαιηδίνπ (λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ε TEM
ζπγθέληξσζε ηνπ αληηπεθηηθνχ θαη ε εκεξνκελία ιήμεο),
απνζηεηξσκέλα, θελνχ αέξνο, δηαζηάζεσλ 13Υ75 mm γηα φγθν
αίκαηνο 1 ml, κε έλδεημε πιήξσζεο. Να είλαη πσκαηηζκέλα θαηά
πξνηίκεζε κε βηδσηφ πψκα γηα δηπιή αζθάιεηα, ζηεγαλήο
εθαξκνγήο θαη εχθνιεο δηάηξεζεο. Σν πψκα λα αθαηξείηαη
εχθνια, αθφκα θαη κε ην έλα ρέξη, θαη λα επαλαηνπνζεηείηαη
εμαζθαιίδνληαο απφιπηα ηελ ζθξάγηζε ηνπ.

ΠΟΟ
ΣΖΣΑ

4.200

500

2

ΣΔΜ.
ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΖΚΣΗΚΟΣΖΣΑ
Φηαιίδηα γηα έιεγρν πεθηηθφηεηαο πνπ λα πεξηέρνπλ SODIUM
CITRATE 3,2%, απνζηεηξσκέλα, θελνχ αέξνο, δηαζηάζεσλ
13Υ75 mm γηα φγθν αίκαηνο 2ml πεξίπνπ, κε έλδεημε πιήξσζεο.
Να είλαη πσκαηηζκέλα κε εληζρπκέλν πηεζηηθφ ειαζηηθφ πψκα
αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο, εχθνιεο δηάηξεζεο θαη
αζθαινχο εθπσκαηηζκνχ πνπ λα θαιχπηεη εμσηεξηθά ην
ζσιελάξην, ζπλζεηηθά, δηπινχ ηνηρψµαηνο, νιηθήο πιεξψζεσο
(PP-PEΣ).

800

3A

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ ΜΔ ΚΔΝΟ ΑΔΡΟ 6 ML ΜΔ ΣΔΜ
ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΠΖΞΖ. Γηάζηαζεο 13 x 100 mm. Να είλαη
πσκαηηζκέλα κε εχρξεζην εληζρπκέλν πηεζηηθφ ειαζηηθφ πψκα
αζθαιείαο, ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη αζθαινχο εθπσκαηηζκνχ
πνπ λα θαιχπηεη εμσηεξηθά ην ζσιελάξην, είηε βηδσηφ γηα δηπιή
αζθάιεηα, ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη εχθνιεο δηάηξεζεο. Σν πψκα
λα αθαηξείηαη εχθνια, αθφκα θαη κε ην έλα ρέξη, θαη λα
επαλαηνπνζεηείηαη εμαζθαιίδνληαο απφιπηα ηελ ζθξάγηζε ηνπ.
Να ππάξρεη ρψξνο αλαγξαθήο ζηνηρείσλ αζζελνχο, ε έλδεημε
πιήξσζεο, ε έλδεημε ηνπ αλαξξνθνχκελνπ φγθνπ αίκαηνο, ην
REF, ην CE, ην LOT παξαγσγήο, ε έλδεημε απνζηείξσζεο θαη ε
εκεξνκελία ιήμεο. Aπαξαίηεηε ε απνζηνιή δεηγκάησλ γηα
αμηνιφγεζε.

3.000

2

ΑΔΑ: ΨΚ61ΟΡΡ1-ΑΨΧ

21PROC008917131 2021-07-14
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΣΑΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3Β

ΦΗΑΛΗΓΗΑ
ΥΧΡΗ
ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ
ΜΔ
ΚΔΝΟ
ΑΔΡΟ ΣΔΜ.
ΠΔΡΗΔΥΟΝΣΑ
ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ
ΠΖΞΖ
Φηαιίδηα
ρσξίο
αληηπεθηηθφ, κε θελφ αέξνο, απνζηεηξσκέλα, δηαζηάζεσλ 13Υ75
mm, πεξηέρνληα επηηαρπληή πήμεο. Να είλαη πσκαηηζκέλα κε
εχρξεζην εληζρπκέλν πηεζηηθφ ειαζηηθφ πψκα αζθαιείαο,
ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη αζθαινχο εθπσκαηηζκνχ πνπ λα
θαιχπηεη εμσηεξηθά ην ζσιελάξην. Να θέξνπλ εηηθέηα κε έλδεημε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φγθνπ πνπ αλαξξνθνχλ θαη εκεξνκελία
ιήμεο .

400

3Γ

ΦΗΑΛΗΓΗΑ ΥΧΡΗ ΑΝΣΗΠΖΚΣΗΚΟ ΜΔ ΚΔΝΟ ΑΔΡΟ ΜΔ TEM
ΔΠΗΣΑΥΤΝΣΖ ΠΖΞΖ ΚΑΗ GEL. Φηαιίδηα ρσξίο αληηπεθηηθφ, κε
θελφ αέξνο, δηαζηάζεσλ 13x100mm, κε έλδεημε πιήξσζεο,
αλαξξνθνχκελνπ φγθνπ 5 ml, απνζηεηξσκέλα, κε επηηαρπληή
πήμεο θαη gel γηα δηαρσξηζκφ ηνπ νξνχ. Να είλαη πσκαηηζκέλα κε
εχρξεζην εληζρπκέλν πηεζηηθφ ειαζηηθφ πψκα αζθαιείαο,
ζηεγαλήο εθαξκνγήο θαη αζθαινχο εθπσκαηηζκνχ πνπ λα
θαιχπηεη εμσηεξηθά ην ζσιελάξην. Να θέξνπλ εηηθέηα κε
αλαγξαθή εκεξνκελίαο ιήμεοθαη κε έλδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
φγθνπ πνπ αλαξξνθνχλ.Να έρεη ην gelηε κνξθή φλπρα, ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε πδξνδπλακηθή θίλεζε ηνπ gel.

1.500

4

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΚΧΝΗΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 10-12 ML, ΜΔ ΥΔΗΛΟ ΚΑΣΑ
ΠΡΟΣΗΜΖΖ.

TEM.

3.000

5

Α) ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΜΗΚΡΑ ΣΤΠΟΤ RIA 75X12MM

ΣΔΜ

Α) 4.000
Β) 4.000

Β) ΠΧΜΑTA ΓΗΑ ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΣΤΠΟΤ RIA ΠΟΤ ΝΑ
ΔΦΑΡΜΟΕΟΤΝ ΑΠΟΛΤΣΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ
ΧΛΖΝΑΡΗΑ 75X12MM.

6

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΑΤΣΟΣΖΡΗΕΟΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ ΜΔ
ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΓΗΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ Δ ΒΑΘΔΗΑ
ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΣΧΝ 2 ML ME ETIKETA ΖΜΑΝΖ ΠΟΤ ΝΑ
ΤΝΓΤΆΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ ΘΖΚΔ ( ΔΗΓΟ 11).

TEM

400

7

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΓΤΑΛΗΝΑ 75X12 ΜΜ ΣΧΝ 5ΜL

ΣΔΜ.

9..000

3
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8

ΧΛΖΝΑΡΗΑ ΜΔ ΒΗΓΧΣΟ ΠΧΜΑ ΑΘΡΑΤΣΑ ΓΗΑ ΑΦΑΛΖ TEM
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΓΗΑΦΑΝΖ Ή ΖΜΗΓΗΑΦΑΝΖ 5-7ΜL

1.000

9

Βειφλεο αηκνιεςίαο-δηαηξήζεσλ ζσιελαξίσλ θελνχ, 21G κε ΣΔΜ
ππνδνρείο ζσιελαξίσλ θελνχ. Να θέξνπλ ελζσκαησκέλν κε
απνζπψκελν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα πιαζηηθφ γηα ηελ αζθαιή
απφξξηςή ηνπο, ζε αηνκηθή απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. Να είλαη
ιεηηνπξγηθέο θαηά ηε θιεβνθέληεζε. Σν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα
ζα πξέπεη λα αζθαιίδεη κε αλαζηξέςηκα ηε βειφλα κε εχθνιν,
εκθαλή θαη απνδνηηθφ ηξφπν. Ζ αζθάιηζε ηεο βειφλαο λα γίλεηαη
κε ην έλα ρέξη, ηαπηφρξνλα κε ηελ έμνδν απφ ηελ θιέβα. Θα είλαη
πξνηηκεηέν λα ππάξρεη έλδεημε θιεβνθέληεζεο. Απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ε θαηάζεζε δεηγκάησλ.

5.000

Θα πξνηηκεζεί ην ζχζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε
δπλαηή αζθάιεηα θαη κεγαιχηεξε επρξεζηία.
10

Kαςάθηα δηακέηξνπ 12 ρηι. σθέιηκνπ ινγθνπ 1,5-2 mlρσξίο
θσληθφ ππζκέλα.

ΣΔΜ

4.000

11

Θήθεο γηα θξπνζσιελάξηα (cryovials) ησλ 2 ml, ράξηηλεο ησλ 100 ΣΔΜ
ζέζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο 6.

5

12

Kαιππηξίδεο πςειήο θαζαξφηεηαο – επθξίλεηαο, 22 x 22mm

ΣΔΜ

10.000

13

Κξίθνη πιαζηηθνί απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο ζηαζεξάο
δηακέηξνπ 10 κl

ΣΔΜ

12.000

14

Κξίθνη πιαζηηθνί απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεο ζηαζεξάο
δηακέηξνπ 1 κl

ΣΔΜ

20.000

4
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15

Παξαθίικ 5 cm θαη δηάκεηξν ξνινχ 4-6 cm

ΣΔΜ

16

Πηπεηάθηα πιαζηηθά Pasteur κηαο ρξήζεσο ησλ 2 ml κε
δηαβάζκηζε

ΣΔΜ

11.000

17

Πιάθεο αληηθεηκελνθφξεο κε εζκπξηζκέλα άθξα, ηξνρηζκέλεο κε
ιεπθφ πεξηζψξην, πξνπιπκέλεο

ΣΔΜ

3.000

18

Πιάθεο αληηθεηκελνθφξεο ηξνρηζκέλεο

ΣΔΜ

5.000

19

Ρχγρε γηα πηπέηαBIOHITκεηαβιεηνχ φγθνπ 10-100 κl

ΣΔΜ

3.000

20

Ρχγρε γηα πηπέηα ΒΗΟΖΗΣ

ΣΔΜ

4.000

21

ηπιενί μχιηλνη βακβαθνθφξνη απινίκε απνζηεηξσκέλνη

22

Σξπβιία
πιαζηηθά νιφθιεξα δηακέηξνπ 90ρ 90mm ΣΔΜ
απνζηεηξσκέλα κε γ-αθηηλνβνιία, πνπ λα πηζηνπνηείηαη εγγξάθσο
ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα.

23

κεηαβιεηνχ φγθνπ 100-1000κl

Σξηρνεηδή γηα κηθξναηκαηνθξίηεο κε επαξηληζκέλα
Να πξνζθεξζνχλ νπσζδήπνηε δείγκαηα γηα έιεγρν
επζξαπζηφηεηαο θαηά ηε θπγνθέληξεζε.

5

4

ΣΔΜ 20.000

ΣΔΜ

14.000

4.000
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24

Φάθεινη- ζαθθνπιάθηα αζθαινχο κεηαθνξάο βηνινγηθψλ
δεηγκάησλ (κε δηπιή ζήθε) ζην εξγαζηήξην

ΣΔΜ

2.000

25

Γνρεία ζπιινγήο νχξσλ 24ψξνπ 3 lit κε άλνηγκα κεγάιεο
δηακέηξνπ, κε δηαβαζκίζεηο αλά 100 ml.

ΣΔΜ

50

26

Γηεζεηηθφ ραξηί δηαζηάζεσλ 40x40 cmζε παθέηα (ζπζθ.) ησλ 500 Τ.
θχιισλ.

6

2) MΙΚΡΟΔΙΓΗ – ΜΟΝΙΜΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ

1

Φηάιεο δέζεσο pyrex γηα απνζηείξσζε ζξεπηηθψλ πιηθψλ ησλ
1000 ml, ζθαηξηθέο κε επίπεδν ππζκέλα κε πςειφ ιαηκφ (χςνπο
φρη κεγαιχηεξνπ ησλ 16 cm).

ΣΔΜ

2

2

ηαηψ πιαζηηθά 30 ζέζεσλ γηα ζσιελάξηα θσληθά, δηάκεηξνο
ζέζεσο 1,8-2 cm

ΣΔΜ

2

3

ηαηψ 30 ζέζεσλ θαηάιιεια γηα ζηήξημε θηαιηδίσλ θελνχ γεληθήο ΣΔΜ
αίκαηνο

3

6
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3) ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ - ΥΡΩΣΙΚΔ
Α/Α

Μ/Μ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

1Sl χζηεκα αλίρλεπζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο αληηγφλνπ
Α γινπηακηθήο αθπδξνγαλάζεο (GDH) θαη
ηνμίλεο ηνμίλεο Α θαη Β Clostridium difficile ζε
δείγκα θνπξάλσλ κε καθξά εκεξνκελία ιήμεο,
(κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αλίρλεπζεο GDH
θαη ησλ 2 ηνμηλψλ αλά test). Θα πξνηηκεζεί ην test
κε ηελ κεγαιχηεξε επαηζζεζία.
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

Αληηδξαζηήξα γηα αλίρλεπζε Hb ζε θφπξαλα κε
αλνζνρξσκαηνγξαθία
(κε
εκεξνκελία
ιήμεο
ηνπιάρηζηνλ 2 έηε)
Σαρεία κέζνδνο αλίρλεπζεο θναγθνπιάζεο
S. aureus κε latex

ΠΟΟΣΖΣΔ

ηεζη

120

ηεζη

150

ηεζη

150

Αληηδξαζηήξηα γηα έιεγρν παξαγσγήο
νμεηδάζεο (ζε δηδθία, πιαθίδην θ.α. ) φρη ζε πγξή
κνξθή

ηεζη

1.Φάθεινη γηα επψαζε ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο ή
πιαζηηθά ζαθνπιάθηα γηα 5 ηξπβιία κε
ζπλνδά αληηδξαζηήξηα θαη ζχζηεκα
θιεηζίκαηνο γηα επψαζε ζε αλαεξφβηεο ζπλζήθεο

Σεκ.

200

2. Γείθηεο ειέγρνπ αλαεξφβησλ ζπλζεθψλ

ΣΔΜ

200

Σεκ.

60

Φηάιεο αηκνθαιιηεξγεηψλ κε νπζίεο
αδξαλνπνηεηηθέο ή δεζκεπηηθέο αληηβηνηηθψλ γηα
απνκφλσζε αεξνβίσλ κηθξνβίσλ, πιαζηηθέο
άζξαπζηεο κε ρξσκαηνκεηξηθφ δείθηε γηα
νπηηθή αμηνιφγεζε.

Σεκ.

100

Φηάιεο αηκνθαιιηεξγεηψλ κε νπζίεο
αδξαλνπνηεηηθέο ή δεζκεπηηθέο αληηβηνηηθψλ γηα
απνκφλσζε αλαεξνβίσλ κηθξνβίσλ, πιαζηηθέο
άζξαπζηεο κε ρξσκαηνκεηξηθφ δείθηε γηα νπηηθή
αμηνιφγεζε.

Σεκ.

100

Φάθεινη γηα επψαζε ζε κηθξναεξφθηιεο ζπλζήθεο

Υξσζηηθέο γηα Gram – ρξψζε ζε θηη (500 ml
γηα θάζε δηάιπκα crystalviolet, lugol,
απνρξσκαηηζηηθφ δηάιπκα, ζαθξαλίλε)

Kit

Υξσζηηθή May-Grunwald 1,5 lit
Lit
Απαξαίηεηε πξνππφζεζε γηα ηελ
θαηαθχξσζε, ε πξνζθφκηζε κηθξήο πνζφηεηαο
δεηγκάησλ πξνο δνθηκαζία θαη έιεγρν θαηαιιειφηεηαο ησλ
ρξσζηηθψλ.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ
θαηαθύξσζε, ε πξνζθόκηζε κηθξήο πνζόηεηαο
δεηγκάησλ πξνο δνθηκαζία θαη έιεγρν θαηαιιειόηεηαο
ησλ ρξσζηηθώλ.
Λάδη γηα κηθξνζθφπεζε (απαξαίηεηε ε
ml
πξνζθφκηζε δείγκαηνο)

7

1.500

3

1,5 lit

500
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12

MIC-strips meropenem.Πιαζηηθνπνηεκέλεο ηαηλίεο κε
δηαβαζκηζκέλε MIC. Να δηαζέηνπλ δηεζλή
βηβιηνγξαθία.Απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο πξνο
αμηνιφγεζε. Με εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο.

Σεκ.

40

13

Παξαθηλέιαην 1ιηη.

Σεκ.

1

14

Αλίρλεπζε ηεο MICηεο θνιηζηίλεο κε κέζνδν
κηθξναξαηψζεσλ ζε δσκφ ζε κεκνλσκέλα απνζπψκελα
θαη αλά έλα εμεηαδφκελα ηεζη κε ηνπιάρηζηνλ 10
δηαδνρηθέο αξαηψζεηο ηνπ αληηβηνηηθνχ (λα πξνζθεξζνχλ
νη ζπλνδνί δσκνί θαη ηα ζπλνδά αλαιψζηκα).

Σεκ

100

15

Σεζη ηαρείαο αλίρλεπζεο θαξβαπελεκαζψλKPC, OXA48, VIM, NDMκε αλνζνρξσκαηνγξαθία ζε θαζέηα γηα
εληεξνβαθηεξηαθά

ηεκ

50
1

16

Αληηδξαζηήξηα
νκαδνπνίεζεο
β-αηκνιπηηθψλ
ζηξεπηνθφθθσλ
300 ηεζη. Με εκεξνκελία ιήμεο
ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.

ΚΗΣ

17

ηπιενί κε πιηθφ κεηαθνξάο stuart. Με εκεξνκελία ιήμεο
ηνπιάρηζηνλ 2 έηε.

Σεκ.

18

χζηεκα ηαπηνπνίεζεο αλαεξνβίσλ κηθξνβίσλ κε κε
δίζθνπο αληηβηνηηθψλ 50 tests

KIT

1

19

MIC-strips amikacin. Πιαζηηθνπνηεκέλεο ηαηλίεο κε
δηαβαζκηζκέλε MIC. Να δηαζέηνπλ δηεζλή βηβιηνγξαθία.
Απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο πξνο αμηνιφγεζε.
Με εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο.

Σεκ.

40

Σεκ.

50

Σεκ.

30

MIC-stripstigecycline. Πιαζηηθνπνηεκέλεο ηαηλίεο κε
δηαβαζκηζκέλε MIC. Να δηαζέηνπλ δηεζλή βηβιηνγξαθία.
Απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο πξνο αμηνιφγεζε.
Με εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο.

20

MIC-stripsceftazidime/avibactam.
Πιαζηηθνπνηεκέλεο
ηαηλίεο κε δηαβαζκηζκέλε MIC. Να δηαζέηνπλ δηεζλή
βηβιηνγξαθία. Απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε δείγκαηνο
πξνο αμηνιφγεζε. Με εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 1
έηνο.

21

300

4) ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Δ ΚΟΝΗ
Να αλαγξαθεί πφζα ηξπβιία παξαζθεπάδνληαη κεηά ηελ αλαζχζηαζε ησλ 500 gr ζθφλεο.Oππνινγηζκφο ζα
γίλεiκε δεδνκέλν φηη ε πνζφηεηα ζξεπηηθνχ πιηθνχ αλά ηξπβιίν ζα είλαη 20 ml.Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη βάζεη
ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο αλά ηξπβιίν.
Α/α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

1

BloodAgarΒaseΝν 2 [ ζεζπζθ. 500gr ]

4

2

MacConkeyAgarNo 2 [ ζεζπζθ. 500gr ]
MannnitolSaltagar (κε καθξχηεξε ην δπλαηφλ εκεξνκελία
ιήμεο πεξίπνπ 3 έηε) [ ζε ζπζθ. 500gr ]

7

3

ΑΡΗΘ.
ΤΚ

8

2
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4

Mueller Hinton Agar[ ζεζπζθ. 500gr ] Με ξπζκηζκέλε
πεξηεθηηθφηεηα ζε Ca++, Mg++ θαη xακειή ζπγθέληξσζε
ζπκηδίλεο θαη ζπκίλεο (ζχκθσλα κε ηα CLSI STDο) γηα
αθξηβή θαη επαλαιήςηκα απνηειέζκαηα επαηζζεζίαο.

17

5

Brain Heart Infusion Agar[ ζεζπζθ. 500gr ]

10

6

MacConkeyAgarΝν3 κεCrystalViolet[ ζεζπζθ. 500gr ]

5

7

Sabourauddextroseagarκερξσξακθεληθφιε[ ζεζπζθ. 500gr
]

2

8

Camplylobactersupplementskirrow 10 θηαιίδηα, 1θηαιίδηνγηα
500mlζξεπηηθνχ πιηθνχ, εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 2
έηε

1

9

SS AGAR

1

ΔΣΟΙΜΑ ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΠΡΟ ΥΡΗΗ
ΑΡΗΘ.
ΣΔΜ.

Α/Α

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ

1

Δηνηκν ζξεπηηθφ πιηθφ γηα απνκφλσζε C. difficile
(ζπζθ. αλά 1)

2

Φηαιίδηα κε έηνηκν δσκφ

3

Υξσκνγφλα γηα MRSA (ζπζθ αλά 1-5 ηξπβιία)

20

4

Υξσκνγφλα πιηθά ζε ηξπβιία γηα VRE (ζπζθ αλά 1-5)

60

ζε ηξπβιία

ζειελίηε

70
40

5) ΓΙΚΟΙ ΔΤΑΙΘΗΙΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΩΡΔΑΝ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ
ΤΜΒΑΗ 3 ΓΙΑΝΔΜΗΣΩΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΚΩΝ 8 ΘΔΔΩΝ ΓΙΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΤΒΛΙΑ ΜΙΚΡΑ
90X90 MM
ΑΡΗΘ.
ΤΚ. ΣΧΝ
250
ΓΗΚΧΝ

ΑΡΗΘ
ΜΟ
ΓΗΚΧ
Ν

Amikacin 30 κg

12

3.000

12

3.000

3

Amoxicillin/clavulanic acid 20/10 κg
Ampicillin/sulbactam 10/10 κg

4

1.000

4

Ampicillin 10 κg

4

1.000

5

Aztreonam 30 κg

10

2.500

6

Cefalothin 30 κg

2

500

7

Cefepime 30 κg

3

750

8

4

1.000

9

Cefixime 5κg
Cefotaxime 30κg .

8

2.000

10

Cefoxitin 30 κg

3

750

11

Ceftazidime 30 κg

3

750

12

Cefuroxime 30κg

8

2.000

13

Chloramphenicol 30 κg

1

250

Α/α

ΔΗΓΟ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΟΤ

1
2

9
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14

Ciprofloxacin 5 κg

14

3.500

15

Clindamycin 2 κg

2

500

16

Fucidic acid 10 κg

1

250

17

Clarithromycin 15κg

1

250

18

Colistin 10 κg

7

1.750

19

Ertapenem 10κg

12

3.000

20

Fosfomycin 200κg

5

1.250

21

Gentamicin 10 κg

12

3.000

22

Gentamicin 120κg

1

250

23

Imipenem 10 κg

9

2.250

24

Linezolid 30 κg

2

500

25

Levofloxacin 5 κg

2

500

26

Mecillinam 10 κg

2

500

27

Meropenem 10κg

17

4.250

28

Moxifloxacin 30κg

1

250

29

Metronidazole

1

250

30

Minocycline 30 κg

3

750

31

Nitrofurantoin 300 κg

7

1.750

32

Novobiocin 5 κg

1

250

33

Quinopristin/Dalfopristin 15κg

2

500

34

Piperacillin/Tazobactam 100κg / 10κg

13

3.250

35

Rifampicin 5 κg

1

250

36

Teicoplanin 30κg

3

750

37

Tetracycline 30 κg

2

500

38

Tobramycin 10 κg

1

250

39

Trimethoprim / sulfamethoxazole 1,25/23,75 κg

12

3.000

40

Tigecygline 15κg

2

500

41

Vancomycin 30 κg

5

1.250

42

Ceftazidime 30κg/Avibactam 20κg

2

500

43

Ceftaroline 30κg

1

250

44

Penicillin G 10 U

1

250

10
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Kάζε ζπζθεπαζία ησλ 50 δίζθσλ λα δηαζέηεη δηθφ ηεο αθπγξαληηθφ. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ησλ δίζθσλ λα
είλαη φζν ην δπλαηφλ καθξχηεξε (ην ιηγφηεξν 2 έηε). Σα πξνζθεξφκελα δηζθία λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηνπ CLSI φπσο δεηνχληαη, είηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο EUCAST αλ απαηηεζεί. Σα δηζθία λα
θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο νδεγίεο ησλ WHO, FDA θαη DIN (δηάκεηξνο δηζθίσλ 6,35mm, νκνηφκνξθε θαηαλνκή
αληηβηνηηθνχ, ζπγθέληξσζε αληηβηνηηθνχ 90%-125% ηεο δεισκέλεο, δηεζλήο θσδηθνπνίεζε). Να έρνπλ
ζήκαλζε IVD CE Mark.
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε πξν ηεο θαηαθύξσζεο ε πξνζθόκηζε
αληηβηνηηθώλ δεηεζνύλ γηα έιεγρν δνθηκαζηώλ θαη αμηνιόγεζε.

δίζθσλ όζσλ θαηεγνξηώλ

Δπίζεο ε πξνζθόκηζε ησλ δηαλεκεηώλ γηα έιεγρν ιεηηνπξγηθόηεηαο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ
Νφκνπ 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειψλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεχζπλε
δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππφδεηγκα
ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ – ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΗ ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο.
Γχλαηαη λα δνζεί παξάηαζε ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίσο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κε άιιν αλώηεξν θξαηηθό θνξέα ή κεηά από
νινθιήξσζε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο:
α) θάθεινο «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ»,
β) θάθεινο «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»,
γ) θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»,
πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο εληαίνο θαη νη επί κέξνπο ζθξαγηζκέλνη, αλεμάξηεηνη θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ:

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ.

Ο εληαίνο θάθεινο ζα αλαγξάθεη «ΠΡΟΦΟΡΑ».

Οη επί κέξνπο θάθεινη ζα αλαγξάθνπλ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ», «ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Σνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνχληνο
ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
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ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
α) Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016,
φπσο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ., 158/2016 απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., (Τπφδεηγκα 6)
σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο
αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εηδηθά φηη δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ
άξζξνπ 73 παξ. 1, 2 & 4 θαη ηνπ άξζξνπ 74, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή
κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ θαη φηη πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ηα νπνία έρνπλ
θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 (εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην).
Σν ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16:
i) Οη δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.).
ii) ια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.).
χκθσλα κε ην άξζξν 79Α ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Ν.4497/17, ε ππνβνιή ηνπ
ΣΔΤΓ, δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
Οη ελψζεηο θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξέρνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φια
ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ αλαθέξνπλ ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ
79 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο.
Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (έρνπλ νξηζζεί ηα πεδία πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ν
ελδηαθεξφκελνο) ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.kat-hosp.gr), ζηε δηαδξνκή :
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ-ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΔΗ ► ΝΔΔ ΓΗΑΚΖΡΤΞΔΗ, θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (www.eaadhsy.gr) ζην πεδίν «Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
κε νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ».
β)

 2 ππεύζπλεο δειώζεηο (Τπφδεηγκα 1 & 3) ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα
ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα
 1 ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, (Τπφδεηγκα 2) ζηελ νπνία ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λα δειψλεη ηελ απνδνρή, πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα,
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη φηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο φπσο απηά
απαηηνχληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε, (Τπφδεηγκα 4)
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Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δίλνληαη αλά κνλάδα πιηθνχ ζηε κνλάδα κέηξεζεο πνπ
αλαγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη ηηκέο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ππέξ
ηξίησλ θξαηήζεσλ, εθηφο απφ ην ΦΠΑ.
Θα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ.
Ζ αλαγξαθή ηηκψλ αλά κνλάδα κπνξεί λα γίλεηαη έσο ηξία δεθαδηθά ςεθία.
Ζ αξίζκεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηελ αξίζκεζε ησλ πιηθψλ
ζηε δηαθήξπμε.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΔΙ
 Απαηηείηαη Δγγύεζε ζπκκεηνρήο, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο
αμίαο ηεο χκβαζεο. (Τπφδεηγκα 5)
 Ζ Δγγχεζε πκκεηνρήο λα εθδνζεί ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ν Ν. 4782/2021, Άξζξν 21
Δγγπήζεηο-Σξνπνπνίεζε ηνπ ηίηινπ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 72 λ.4412/16.
 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα
αλέξρεηαη ζην 4% ηεο πξνεθηηκνχκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή, εθφζνλ ε
πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη
πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΗΔΙ
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΖΤ) 0,07%, ραξηφζεκν 3% επί ΔΑΑΓΖΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ
ΔΑΑΓΖΤ, θφξνο πξνκεζεπηψλ 8%.
Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηειηθψο είλαη απηέο πνπ ζα ηζρχνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο
ηνπ εληάικαηνο.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δχλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειφ ηεο, σο επφπηε ηεο ζχκβαζεο,
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία ή
ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο αλά κήλα ή φπσο άιισο
ζπκθσλεζεί κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο. Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα
απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200.
Σν ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηφθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθφ έληαικα, κέζα ζηε λφκηκε πξνζεζκία.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία,
(Ν.4412/16).
πλεκκέλα:
1) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο
3) Τπφδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
4) Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο,
5) Τπφδεηγκα Δγγπεηηθή πκκεηνρήο
6) ΣΔΤΓ

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο θνηλφο Γηνηθεηήο ΓΝΑ ΚΑΣ-ΔΚΑ
Ζιηφπνπινο Ησάλλεο

1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
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(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο:

ΔΚΑ, γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ (ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

Ο/Ζ (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ζκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
β.
Γελ ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016.
γ.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ ζπκθψλσο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθψλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
4412/2016
ε.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθφζνλ ν δηαγσληζκφο
θαηαθπξσζεί ζην πξφζσπφ κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξψλ
απφ ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, λα
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

2.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα απνδνρή ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
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(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986)

Πξνο:

ΔΚΑ, γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ (ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

Ο/Ζ (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ζκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
α. Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο πξνθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα,
θαη είκαη ζύκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
β. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
γ. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο κνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε –καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ.
δ. πκκεηέρσ κε κία κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

3.

Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
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(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο:

ΔΚΑ, γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ (ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

Ο/Ζ (φλνκα)
Δπψλπκν
Ολνκα & επψλπκν παηέξα
Ολνκα & επψλπκν κεηέξαο
Ζκεξνκελία γέλλεζεο
Σφπνο γέλλεζεο
Σφπνο θαηνηθίαο
Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:
Ζ γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ,
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ
e-mail:
Σαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε
Φαμ

E-mail

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

Τπόδεηγκα 4
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Πξνο:

ΔΚΑ, γηα ηνλ πλνπηηθό Γηαγσληζκό

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ (ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ

A/A

1

Δίδνο

Μνλάδα
κέηξεζεο

Δθηηκψκελε
εηήζηα
πνζφηεηα

Σηκή
κνλάδαο
πξν ΦΠΑ

Αμία

Σεκάρην
ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

(Ζκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπψλπκν θαη ηδηφηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

5. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο) …………………………………………..
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Ζκεξνκελία έθδνζεο: ……………………………..
Πξνο: ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ, Λεσθ. Φπιήο & π. Θενιφγνπ 1, 131 22 Ίιηνλ.
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ (νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο).
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
επξψ …………………………….. (νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο) ππέξ ηνπ
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α)

(πιήξε

επσλπκία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(δηεχζπλζε)

ΑΦΜ:

......................

(δηεχζπλζε)

ΑΦΜ:

......................

(δηεχζπλζε)

.......................…………………………………..
β)

(πιήξε

επσλπκία)

........................,

.......................…………………………………..
γ)

(πιήξε

επσλπκία)

........................,

.......................…………………………………..
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο,
εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο
ζχκθσλα κε ηνλ/ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) 7/2021 ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ (ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ) ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ».
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο
ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο (ππέξ νπ ε εγγχεζε) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………, (ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο
απηφο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α, εδαθ. β' ηνπ λ. 4281/2014),
ή ε παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή
ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε
εγγπνδνζίαο καο.

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
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Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο,
ζην νπνίν επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο
ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 6.

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
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[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
1

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [50028.]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [13122]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Νηθεθφξνο Γηψξγνο]
- Σειέθσλν: [2132015353]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [ekaprom1@eka-hosp.gr]
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.kat-hosp.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[33696500-0]
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε : [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ
(ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ

1

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο
(ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
[ ]
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
[ ]
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ
αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
2
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
[……]
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
3
κεζαία επηρείξεζε ;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
4
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ
εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.

Απάληεζε:
[ ] Ναη [] ρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] ρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

2

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρώ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρώ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ.
4
Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
3
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α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν
5
θαηάινγν :
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

α) [……]
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] ρη

ε) [] Ναη [] ρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] ρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ
6
θνηλνχ κε άιινπο ;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
α) [……]
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
β) [……]
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ [ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

5
6

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ
[……]
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο,
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Σηήξημε:

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
Απάληεζε:

7

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []ρη
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο
Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο,
δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε
αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο
πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο
πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε
έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.

7

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
[]Ναη []ρη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του
30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με
το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
8
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9·

2. δσξνδνθία10,11·
3. απάηε12·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 13·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 14·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

8

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
9

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008,
για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
10

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

11

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς.
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ
δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο
73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
12

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
13

Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
14

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
15

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
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Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή
16
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Ναη [] ρη

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
17
[……][……][……][……]
18

Δάλ λαη, αλαθέξεηε :
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο
θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
20
(«αςηοκάθαπζη») ;
21
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ :

α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……]
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
19
[……][……][……][……]
[] Ναη [] ρη

[……]

16

Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
17

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

18

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

19

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

20

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο
[] Ναη [] ρη
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
22
αζθάιηζεο , ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΔΙΦΟΡΔ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
α)[……]·
α)[……]·
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
β)[……]
β)[……]
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
γ.1) [] Ναη [] ρη
γ.1) [] Ναη [] ρη
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
-[] Ναη [] ρη
-[] Ναη [] ρη
έθδνζεο απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο,
-[……]·
-[……]·
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
-[……]·
-[……]·
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δ) [] Ναη [] ρη
δ) [] Ναη [] ρη
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
23
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
πιεξνθνξίεο

πιεξνθνξίεο

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……]
[……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
24
εγγξάθσλ):
[……][……][……]

22

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
23

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ
φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
24

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

29

ΑΔΑ: ΨΚ61ΟΡΡ1-ΑΨΧ

21PROC008917131 2021-07-14
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΣΑΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
[] Ναη [] ρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη
25
εξγαηηθνύ δηθαίνπ ;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] ρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] ρη
26
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή
απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
-[.......................]
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα
-[.......................]
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
27
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] ρη
Έσει διαππάξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
28
επαγγεικαηηθό παξάπησκα ;
[.......................]
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] ρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ

25

Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
26

. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
27

Άρκρο 73 παρ. 5.

28

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

30

ΑΔΑ: ΨΚ61ΟΡΡ1-ΑΨΧ

21PROC008917131 2021-07-14
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΣΑΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιφγσ

ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] ρη
[…...........]

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

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[.........…]

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή

[] Ναη [] ρη

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
30
ζχκβαζεο ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
31
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα
ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ
είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη
φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο

[...................…]
[] Ναη [] ρη

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

29

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

30

Πρβλ άρκρο 48.

31

Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
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θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα
παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:
Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] ρη

Α: Καηαιιειόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Καηαιιειόηεηα

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζήο32; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζήο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] ρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] ρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]

32

Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν
να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
Απάληεζε:
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο :
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ [……],[……][…]λφκηζκα
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
33
είλαη ν εμήο :
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα
ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη
είλαη ν εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ
[……],[……][…] λφκηζκα
αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
34
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν εμήο :
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
[…................................…]
κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ
είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)ζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο35
36
αλαινγίεο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
αλαινγία κεηαμχ x θαη y -θαη ε αληίζηνηρε αμία)
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ):
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
33

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
34

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
35

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

36

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
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5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή
θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) ζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο
(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη
φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε .
Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ:
37
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο , ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα
αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ
εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
38
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο , ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ
ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη
παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο
39
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο :
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
40
ππεξεζίεο , ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα
αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
πνηόηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο
πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα
ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη
ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό:

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή

πνζά

εκεξνκελίεο

Παξαιήπηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
38
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
39
Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο
και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
40
Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
i
δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, εθφζνλ
θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο
θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν
ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη
ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα
ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[] Ναη [] ρη

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο
θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ii
ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[……]

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη
ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε
κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή
ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε;

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

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[....……]

[] Ναη [] ρη

[] Ναη [] ρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] ρη
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Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο
πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή
ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
[] Ναη [] ρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
[……] [……]
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
[] Ναη [] ρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί
απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ
βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα
ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα
[……] [……]
πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν
αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ
πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο
κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο
κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ,
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο
αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
[….]
θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα
εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ
ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή
iv
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
[] Ναη [] ρη
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα
έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή
ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάiii, αλαθέξεηε γηα ην
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
41
εγγξάθσλ): [……][……][……]
θαζέλα:
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλώςεισ
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV
αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ
ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε,
v
λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη , εθηόο
εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
vi
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ .
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη
πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο
ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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