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ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
προςκαλεί
δθμόςιο ςυνοπτικό διαγωνιςμό
με ςκοπό τθν επιλογι αναδόχου για τθν προμικεια:
Μάςκα απλι χοριγθςθσ οξυγόνου, Μάςκα μθ επανειςπνοισ χοριγθςθσ οξυγόνου, Γυαλάκια
χοριγθςθσ οξυγόνου (AE 397/17)
εκτιμϊμενθσ αξίασ 15.698,40 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
που κα διεξαχκεί ςφμφωνα με: α) τισ διατάξεισ του ν. 4410/2016 (Αϋ 147) και β) τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ και
καλεί
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ να υποβάλουν προςφορά για τθν ανάδειξθ προμθκευτι
τθσ ωσ άνω προμικειασ
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ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανακζτουςα Αρχι

Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ
Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ

Αρικμόσ Εντολισ

397/20-9-17

Διεφκυνςθ Διαβίβαςθσ Ρροςφορϊν

Επιτροπι Ζρευνασ και Αγοράσ Υγειονομικοφ Υλικοφ
ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ 555 35

Ημερομθνία, Ώρα και Τόποσ Αποςφράγιςθσ των

Ρζμπτθ 11 Ιανουαρίου 2018 10.00 π.μ.

Ρροςφορϊν

Κτιριο Διοίκθςθσ

Ρροκεςμία Ραραλαβισ Ρροςφορϊν

Ζωσ Ρζμπτθ 11 Ιανουαρίου 2018 Ώρα 10.00 π.μ.

Αρμόδιο Πργανο Αποςφράγιςθσ Ρροςφορϊν

Αρμόδια Επιτροπι:
Ραπαιωάννου Ελζνθ 2313 326643
Νικολαίδου Γεωργία 2313 326651
Μπαλάςκα Μαρίνα 2313 326702

Ρεριγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου

ΜΑΣΚΑ ΑΡΛΗ ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ Τεμ:3000
ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΡΑΝΕΙΣΡΝΟΗΣ (100%) ΧΟΗΓΗΣΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ Τεμ:3000
ΓΥΑΛΑΚΙΑ (ΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΕΣ)ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Μ.Χ Τεμ:6000

Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ

15.698,40 € Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

Είδοσ Διαδικαςίασ

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ

Ρθγι Χρθματοδότθςθσ - ΚΑΕ

Ρροχπολογιςμόσ ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1311

Νόμιςμα Ρροςφερόμενθσ Τιμισ

Ευρϊ

Αναπροςαρμογι Τιμιματοσ

Πχι

Απαιτοφμενεσ Εγγυιςεισ

Πχι

Τεχνικά Χαρακτθριςτικά

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ

Κριτιριο Ανάκεςθσ

H Ρλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι Άποψθ
Ρροςφορά Βάςει Τιμισ

Δυνατότθτα Υποβολισ Ρροςφοράσ για Ζνα ι

Πχι

Ρεριςςότερα Τμιματα τθσ Σφμβαςθσ
Υποβολι Εναλλακτικϊν Ρροςφορϊν

Πχι

Διάρκεια Ιςχφοσ Ρροςφορϊν

4 Μινεσ

Κωδικόσ/οι CPV

33157100-6 33157000-5

Διάρκεια Σφμβαςθσ

12 Μινεσ

Γλϊςςα Σφνταξθσ των Ρροςφορϊν

Ελλθνικι
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1. Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικι διαδικαςία βάςει του άρκρου 117 του ν. 4412/16.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το EKAB. Η δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ βαρφνει
τον ΚΑΕ 1311 με ςχετικι πίςτωςθ Α/Α

3118 (ΑΔΑ:ΩΔΧ1Ο1Ρ-Ε6Υ) του προχπολογιςμοφ του

οικονομικοφ ζτουσ 2017 του Φορζα.
2. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια του/των παρακάτω:
ΜΑΣΚΑ ΑΡΛΗ ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ Τεμ:3000
ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΡΑΝΕΙΣΡΝΟΗΣ (100%) ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ Τεμ:3000
ΓΥΑΛΑΚΙΑ (ΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΕΣ)ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ Τεμ:6000

3. Δθμοςιότθτα
Η

πρόςκλθςθ

ενδιαφζροντοσ

επιβεβαίωςθσ

αναρτικθκε

ςτο

διαδίκτυο,

ςτον

ιςτότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL): www.ekab.gr ςτθν διαδρομι : Ρροκθρφξεισ ► Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ.
4. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ
και εργατικισ νομοκεςίασ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά.
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν.
5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ (Άρκρο 25 του ν. 4412/16)
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για
τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
6. Λόγοι αποκλειςμοφ (άρκρο 73 του ν. 4412/16)
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία του διαγωνιςμοφ προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ για ζνα ι περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
β) δωροδοκία
γ) απάτθ
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του
οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ
φορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι:
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
7. Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν (άρκρο 92 ν. 4412)
Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ:
α) θ λζξθ Ρροςφορά
β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ
γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ)
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
αα) τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ - ΤΕΥΔ (επιςυνάπτεται)
ββ) αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ
προςϊπου (εδάφιο γγ τθσ παρ. β του άρκρου 93 του ν. 4412)
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γγ) παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο
τουσ (εδάφιο δδ τθσ παρ. β του άρκρου 93 του ν. 4412)
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι επάρκεια και χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν (παρ. 4 του άρκρου 94 του ν. 4412).
γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Η τιμι του προσ προμικεια υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ
υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν τιμι
περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ
υπθρεςίασ ςτον τόπο (εδάφιο α τθσ παρ. 5 του άρκρου 95 του ν. 4412).
8. Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν (άρκρο 91 του ν. 4412)
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω,
- Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν
- Δικαίωμα ςυμμετοχισ
- Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ
- Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι
δ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ
ε) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ
ςτ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
9. Αξιολόγθςθ προςφορϊν (άρκρο 100 του ν. 4412)
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα πρόςκλθςθ. Η αποςφράγιςθ διενεργείται
δθμόςια, παρουςία των ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Τα επιμζρουσ ςτάδια, ζχουν ωσ εξισ:
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α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ,
κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά
φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά
φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και
ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ.
γ) Τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν
ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται. Για όςεσ
προςφορζσ δεν κρίκθκαν οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά
επιςτρζφονται.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ
χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/16.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.
10. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άρκρο 103 του ν. 4412)
Ρζραν των οριηόμενων ιςχφουν και τα ακόλουκα:
1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ
δζκα (10) θμερϊν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία των λόγων
αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74.
2. Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν.
3. Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ προςφορά.
11. Κατακφρωςθ – ςφναψθ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 του ν. 4412/16)
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20)
θμερϊν. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει
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να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ προςφορά.
12. Ενςτάςεισ (άρκρο 127 του ν. 4412/16)
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα. Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ οποία αποφαςίηει
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ.
13. Ματαίωςθ Διαδικαςίασ (άρκρο 106 του ν. 4412/16)
Η ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ.
14. Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 130 του ν. 4412/16)
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί.
15. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 133 του ν. 4412/16)
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ.
16. Τρόποσ πλθρωμισ (άρκρο 200 του ν. 4412/16)
Η πλθρωμι τθσ αξίασ ςτον ανάδοχο κα γίνει με εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν
οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ι τθσ υπθρεςίασ. Ο τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτισ
τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον αυτζσ προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ.
17. Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν (άρκρο 206 του ν. 4412/16)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει μζροσ από τα προβλεπόμενα υλικά (τμθματικά) ςφμφωνα με
τισ ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ ποςότθτασ που προβλζπεται από τθν
ςφμβαςθ ι τθ λιξθ αυτισ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ υπολογίηεται ςε ζωσ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν
θμζρα που λάβει ςχετικό ζγγραφο παραγγελίασ από τθν ανακζτουςα αρχι.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/16. Εάν λιξει ο
ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
18. Ραραλαβι υλικϊν (άρκρο 208 του ν. 4412/16)
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H παραλαβι των υλικϊν ι/και υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπζσ. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ
των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με
μακροςκοπικι εξζταςθ και πρακτικι δοκιμαςία. Η επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ
ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλο.
19. Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ (άρκρο 213 του ω. 4412/16)
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Η επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά.
20. Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ (άρκρο 215 του ν. 4412/16)
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και
ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Κωνςταντίνοσ Γ. Καρακατςιανόπουλοσ
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ΡΑΑΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

25. Μάσκα χορήγησης Ο2, ενηλίκων
Να είναι καταςκευαςμζνθ από διάφανο, μαλακό και ελαφρφ πλαςτικό
υλικό
Να ζχει πλάγιεσ οπζσ εκπνοισ και ανατομικι καταςκευι για το πθγοφνι
Η μάςκα να είναι ικανοποιθτικά μεγάλθ, ζτςι ϊςτε να εφαρμόηει ςε όλα
τα μεγζκθ προςϊπου ενθλίκων
Να διακζτει μεταλλικό επιρρίνιο ζλαςμα για καλφτερθ ςυγκράτθςθ τθσ
μάςκασ ςτθ κεφαλι
Να διακζτει αυξομειοφμενθ ελαςτικι ταινία για τθ ςυγκράτθςθ τθσ
μάςκασ ςτθ κεφαλι
Η μάςκα να ςυνδζεται με κφπελλο νεφελοποίθςθσ φαρμάκου, το οποίο
παράγει πλοφςιο νεφζλωμα και λειτουργεί ςε οποιαδιποτε κζςθ
βρίςκεται ο αςκενισ. Το μπουκαλάκι να ζχει χωρθτικότθτα 10 ml
Να διακζτει ρυκμιςτι ροισ φαρμάκου (όχι μόνο κζςθ ανοιχτοφ –
κλειςτοφ)
Να εφαρμόηει εφκολα και να ςυνδζεται με πλαςτικό ςωλινα μικουσ 1,8
m και να εφαρμόηει ςε οποιοδιποτε ροόμετρο
Να είναι ςε ατομικι ςυςκευαςία
Ο ςωλινασ να είναι ειδικά καταςκευαςμζνοσ ζτςι ϊςτε και ςε περίπτωςθ
κλίςεωσ 90°, να μθν διακόπτεται θ παροχι Ο2
Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν
παράδοςθ.
Η επιτροπι
Ρφρροσ Δ.
Κίτςιοσ Ε.
Λοφκοσ Ι.
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43. Μάσκα χορήγησης O2 μη επαναεισπνοής, ενηλίκων
Να είναι καταςκευαςμζνθ από μαλακό, ατοξικό πλαςτικό υλικό
Να είναι άχρωμθ και διαφανισ
Να ζχει ρυκμιηόμενο επιρίνιο μεταλλικό ζλαςμα για να είναι εφικτι θ
ςωςτι εφαρμογι τθσ μάςκασ και να εμποδίηει τισ διαρροζσ Ο2 και
κατάλλθλθ για όλα τα μεγζκθ προςϊπου ενθλίκων
Να φζρει ςωλινα μικουσ 2 m, με εςωτερικζσ αυλακϊςεισ που να
προςτατεφουν από διακοπι παροχισ O2 ςε περίπτωςθ τςακίςματόσ του
Επί τθσ μάςκασ να υπάρχουν οι κατάλλθλεσ βαλβίδεσ ροισ
Ο αποκεματικόσ αςκόσ να είναι υψθλισ αντοχισ ζναντι του ςκιςίματοσ
Πλο το ςετ να είναι μιασ χριςθσ
Το ςετ να ςυνοδεφεται από οδθγίεσ χριςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Να φζρει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν
παράδοςθ
Η επιτροπι
Ρφρροσ Δ.
Κίτςιοσ Ε.
Λοφκοσ Ι.
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35. Ρινικός καθετήρας Ο2

Να είναι καταςκευαςμζνοσ από άριςτο, μαλακό και ατοξικό υλικό
Να είναι μιασ χριςεωσ
Να διατθρείται ςτθν κζςθ τοποκετιςεϊσ του, προκειμζνου να μθν
υπάρχουν απϊλειεσ
Ο ςωλινασ να είναι καταςκευαςμζνοσ ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ κάμψθσ
του ςε κατά 90°, να μθν διακόπτεται θ παροχι Ο2
Να είναι κατάλλθλα ςχεδιαςμζνοσ ζτςι ϊςτε κατά τθν χριςθ του να
επιτρζπει ςτον αςκενι να μιλά με άνεςθ
Να ζχει ςωλινα μικουσ τουλάχιςτον 1,80 m
Το ςθμείο ςφνδεςθσ με τθν παροχι Ο2 να είναι από κατάλλθλο υλικό ζτςι
ϊςτε κατά τθν ςφνδεςθ να είναι εφχρθςτο και να μθν υπάρχουν
απϊλειεσ
Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με ςχετικά μικρό
αυλό και να προςαρμόηονται άνετα ςτον εκάςτοτε αςκενι, χωρίσ να
προκαλοφν ερεκιςμοφσ
Να διακζτει πιςτοποίθςθ CE mark
Η καταςκευάςτρια και θ προμθκεφτρια εταιρία να είναι πιςτοποιθμζνεσ
κατά ISO 9001
Να κατατεκοφν όλα τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Να ζχει διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον δζκα οχτϊ (18) μινεσ από τθν
παράδοςθ.
Η επιτροπι
Ρφρροσ Δ.
Κίτςιοσ Ε.
Λοφκοσ Ι.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ
Ημερομθνία:
Επωνυμία:
Διεφκυνςθ:
Τθλ.
FAX
Email

ΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ για το αίτθμα προμικειασ με Αρικμό Εντολισ 397/17
Σφμφωνα με το παραπάνω αίτθμα προμικειασ και τθ διακιρυξι του, ςασ προςφζρουμε τα παρακάτω
είδθ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ.
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΗ

ΡΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΡΑ

ΤΕΜ
1

ΜΑΣΚΑ ΑΡΛΗ ΧΟΗΓΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΡΑΑΤ
ΗΙΟΥ
ΤΙΜΩΝ
ΕΡΥ

3000

ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ

2

ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΡΑΝΕΙΣΡΝΟΗΣ

3000

(100%) ΧΟΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Μ.Χ

3

ΓΥΑΛΑΚΙΑ (ΙΝΙΚΟΙ

6000

ΚΑΘΕΤΗΕΣ)ΧΟΗΓΗΣΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μ.Χ
ΣΥΝΟΛΟ

Ο προςφζρων (Υπογραφι, Σφραγίδα τθσ εταιρείασ)
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν εταιρεία)
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ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ - Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 50184
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ/Ρόλθ/Τ.Κ.: Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ / Θεςςαλονίκθ / 55535
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Άγγελοσ Χάνδροσ
- Τθλζφωνο: 2313326615, 2313326614, 2313 326693
- Ηλ. ταχυδρομείο: a.chandros@ekab.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.ekab.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
Ρρομικεια θλεκτροδίων LIFE PAK με ΑΕ 397/20-9-17 CPV: 33157100-6 33157000-5
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: 17REQ001976279 2017-09-21
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Ρρομικειεσ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : Πχι
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: ΑΕ 397/17

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΗΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:

Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό

αρικμό

ταυτοποίθςθσ,

εφόςον

απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Ηλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ

ςτο

Διαδίκτυο

(διεφκυνςθ *……+

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο

ςε

περίπτωςθ

αποκλειςτικότθτα,

του

προμικειασ
άρκρου

20:

κατ᾽ [ + Ναι *+ Πχι
ο

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο,

επιχείρθςθ»iv

«κοινωνικι

ι

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο

προγραμμάτων

προςτατευόμενθσ

απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των [...............]
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια *…...............+
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με *….+
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
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ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε

ςτα

υπόλοιπα

τμιματα

τθσ

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ,

και

ςε

κάκε

περίπτωςθ

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι α) *……+
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
πιςτοποίθςθ

διατίκεται

θλεκτρονικά, ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των

αναφζρετε:

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία γ) *……+
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα δ) *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,

ςυμπλθρϊςτε

τισ

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον

αυτό

απαιτείται

ςτθ

ςχετικι

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
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Εάν

θ

ςχετικι

τεκμθρίωςθ

διατίκεται (διαδικτυακι

θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διεφκυνςθ,

αρχι

ι

φορζασ

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο

οικονομικόσ

φορζασ

ςυμμετζχει

ςτθ *+ Ναι *+ Πχι

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα

ςτθν

ζνωςθ

ι

κοινοπραξία

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)

Κατά

περίπτωςθ,

επωνυμία

τθσ γ) *……+

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα

Απάντθςθ:

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο

*……+

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον *……+
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Τθλζφωνο:

*……+

Ηλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία *……+
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:
Ο

Απάντθςθ:

οικονομικόσ

ικανότθτεσ

φορζασ

άλλων

ςτθρίηεται

οικονομικϊν

ςτισ *+Ναι *+Πχι

φορζων

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα
(τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται
ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που
κα αναλάβουν:
*…+

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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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ *+ Ναι *+ Πχι
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε
προςϊπουxvi

το

οποίο

είναι

μζλοσ

του

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από
τουσ

λόγουσ

που

παρατίκενται

ανωτζρω

(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία
ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο
ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;

Εάν

θ

ςχετικι

θλεκτρονικά,

τεκμθρίωςθ

αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Ημερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6

ςθμείο-(-α): * +,

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·

β) *……+
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γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
απόφαςθ:

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν

θ

ςχετικι

θλεκτρονικά,

τεκμθρίωςθ

αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ

ςχετικοφ

λόγου

αποκλειςμοφ

xx

(«αυτοκάκαρςθ») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxxi:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:

α)*……+·

α)*……+·

των β)*……+

β)*……+

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ

διαπιςτϊκθκε

θ

ακζτθςθ

υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

δεςμευτικι;

-*+ Ναι *+ Πχι

-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ -*……+·

-*……+·

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ

γ.2)*……+·

γ.2)*……+·

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ

δ) *+ Ναι *+ Πχι

δ) *+ Ναι *+ Πχι

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά

αναφερκοφν

αναφερκοφν

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των

λεπτομερείσ

λεπτομερείσ

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό

πλθροφορίεσ

πλθροφορίεσ

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii

*……+

*……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αςφάλιςθσ
αναφζρετε:

διατίκεται

θλεκτρονικά, εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ

ςχετικά

με

πικανι

Απάντθςθ:

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,

*+ Ναι *+ Πχι

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του

περιβαλλοντικοφ,

κοινωνικοφ

και

εργατικοφ δικαίουxxv;

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+

Βρίςκεται

ο

οποιαδιποτε

οικονομικόσ
από

φορζασ

τισ

ςε *+ Ναι *+ Πχι

ακόλουκεσ

καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)

αναςτολι

επιχειρθματικϊν

δραςτθριοτιτων, ι
η)

ςε

οποιαδιποτε

προκφπτουςα

από

ανάλογθ

κατάςταςθ

παρόμοια

διαδικαςία

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:

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

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
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μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν

θ

ςχετικι

τεκμθρίωςθ

διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,

θλεκτρονικά, αναφζρετε:

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν

ναι,

να

αναφερκοφν

λεπτομερείσ [.......................]

πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει

ςυνάψει

ο

οικονομικόσ

φορζασ *+ Ναι *+ Πχι

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν

ναι,

να

αναφερκοφν

λεπτομερείσ *…...........+

πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν

ναι,

να

αναφερκοφν

λεπτομερείσ *.........…+

πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
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προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν

ναι,

να

αναφερκοφν

λεπτομερείσ [...................…+

πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ

δθμόςιασ

ςφμβαςθσ,

προθγοφμενθσ

ςφμβαςθσ

με

ανακζτοντα

φορζα

προθγοφμενθσ

ςφμβαςθσ

ι

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ

καταγγελία

τθσ

προθγοφμενθσ

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν

ναι,

να

αναφερκοφν

λεπτομερείσ *….................+

πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Μπορεί

ο

οικονομικόσ

φορζασ

να *+ Ναι *+ Πχι

επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ

τα

δικαιολογθτικά

απαιτοφνται

από

τθν

που

ανακζτουςα

αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο

τρόπο

τθ

διαδικαςία

λιψθσ

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
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ανακζτοντα

φορζα,

να

αποκτιςει

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να παράςχει πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτα μζρθ
IV & V του ΤΕΥΔ.
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει
ςτα μζρθ II-IV του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ του
δθμόςιου διαγωνιςμοφ με αρικμό διακιρυξθσ

/ - - 2017.

Ημερομθνία, τόποσ και υπογραφι(-ζσ):
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1. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το
ςφνολο αυτϊν
2. Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
3. 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.
Ρολφ 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 ευρϊ.
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 ευρϊ.
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 εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο
του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
4. Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων.
5. Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
6. Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
7. Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ
του Ρροςαρτιματοσ 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.”
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. Ππωσ 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. Ππωσ 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). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ
αυτιν Ρρωτοκόλλου» (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 Ρρωτοκόλλων.
13. Ππωσ 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. Ππωσ 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) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
15. Ππωσ 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)"Ρρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
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16. Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.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.
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.
25. Ππωσ 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 .
29. Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
30. Ρρβλ 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)
32. Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο
79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
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