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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΤΓΕΛΑ
& ΚΟΛΝΪΝΛΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ
2θ Τ. ΠΕ. ΠΕΛΡΑΛΪ & ΑΛΓΑΛΟΤ
ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ ΨΛΟΤ«ΚΤΛΛΣΕΛΟ»
Γραφείο Προμθκειϊν
Πλθροφορίεσ: B.ΠΑΓΟΤΔΘ
Σθλ.: 2271350258 Fax : 2271044311

ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ AΡ.21/08-04-21
ΤΝΟΠΣΛΚΟ ΔΛΑΓΪΝΛΜΟ
ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ «ΤΛΛΚΪΝ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ - ΣΕΧΑΝΛΟΓΡΑΧΛΑ»
CPV 33111730-7
ΔΛΑΨΕΛΡΛΣΛΚΟΥ ΖΣΟΤ 2021
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΛΗΟΜΕΝΘ ΔΑΠΑΝΘ 39.932,00€ ΤΜΠΕΡΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΧΠΑ ΚΑΛ ΚΡΛΣΘΡΛΟ
ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ ΣΘΝ ΠΛΕΟΝ ΤΜΧΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΠΟΩΘ ΠΡΟΧΟΡΑ ΒΑΕΛ ΣΛΜΘ
Σόποσ

Ψρόνοσ Διενζργειασ

διαγωνιςμοφ

Διαγωνιςμοφ

Σελικι Θμερομθνία
Τποβολισ Προςφορϊν

ΓΕΝΛΚΟ

Θμερομθνία:

25-05-21

Θμερομθνία:

24-05-21

ΝΟΟΚΟΜΕΛΟ

Θμζρα:

Σρίτθ

Θμζρα:

Δευτζρα

ΨΛΟΤ

Ϊρα:

10:00 πμ

Ϊρα:

14:00 μμ

Κριτιριο

Προχπολογιςμόσ

Κατακφρωςθσ

Δαπάνθσ

Πλζον υμφζρουςα
από Οικονομικι
άποψθ Προςφορά
Βάςει Σιμισ
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39.932,00 € με
ΧΠΑ
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Σο Γενικό Νοςοκομείο Ψίου, ζχοντασ υπόψθ:
Α. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν:
1. Σου Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων
υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον
Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007).
2. Σου Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /04-04-2005) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα.
3. Σου Ν. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το
Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ».
4. Σου Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και
άλλεσ διατάξεισ" όπωσ ιςχφει ςιμερα.
5. Σου ΠΔ 80/2016 "Περί αναλιψεων από τουσ διατάκτεσ" (ΦΕΚ 145/5-8-2016 ΣΕΤΧΟ. Α' ) και
του Ν.4152/2013 ϋϋΕπείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/12,4093/12 και 4127/13ϋϋ
6. Σου Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ,
ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα".
7. Σου Ν.4272/2014 (ΦΕΚ
νομιμοποίθςθσ δαπανϊν).

145/Α/11-07-2014

άρκρο

47

Παρατθρθτιριο

τιμϊν

(περί

8. Σου Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
9. Tου Ν. 4152/2013 υποπαράγραφοσ Η.5 ςτθν οποία ενςωματϊκθκε θ Οδθγία
ςχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ και των προκεςμιϊν πλθρωμισ.

2011/7/ΕΕ

10. Toυ Ν.4497/2017 Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ. (Άρκρο 107 τροποποιιςεισ του Ν.4412/2016)
11. Σου Ν. 4542/2018, άρκρο τζταρτο «Ρυκμίςεισ για τθν Εκνικι Κεντρικι Αρχι Προμθκειϊν
Τγείασ (Ε.Κ.Α.Π.Τ)» παρ. 4α “περί ζκδοςθσ απόφαςθσ ςκοπιμότθτασ” (ΦΕΚ Α’ 95/01.06.2018).
12. Σου Ν. 4472/2017 Θλεκτρονικι Πλατφόρμα Προμθκειϊν Τγείασ άρκρο 25.
13. Σου Ν.4605/2019 Σροποποίθςθ διατάξεων του Ν.4412 – προςκικθ νζων άρκρων.
Β. Τισ αποφάςεισ:
1.

Σθν υπ’ αρικ. 8/11-3-21 απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χίου με τθν οποία εγκρίνεται ο πίνακασ
προγραμματιςμοφ του διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021.

2.

Σθν υπ’ αρικ. 4/17-02-21 απόφαςθ του Δ.. του Γ. Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» με τθν οποία
εγκρίνεται από άποψθ ςκοπιμότθτασ θ προμικεια «ΤΛΛΚΪΝ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ ΣΕΧΑΝΛΟΓΡΑΧΛΑ» για τθ κάλυψθ των αναγκϊν του Νοςοκομείου, κακϊσ και θ διενζργεια
του διαγωνιςμοφ.

3.

Σθν υπ’ αρικ. 471/12-03-21 ανάλθψθ πίςτωςθσ.
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4.

Σθν υπ’ αρικ. 300/11-03-21 , απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ. Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» που αφορά
τθν ςυγκρότθςθ επιτροπισ ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.

5.

Σθν υπ’ αρικ. 10/06-04-21 απόφαςθ του Δ.. του Γ.Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» με τθν οποία
εγκρίνονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.

ΠΡΟΚΘΡΤΕΛ

υνοπτικό διαγωνιςμό για τθν προμικεια «ΤΛΛΚΪΝ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ - ΣΕΧΑΝΛΟΓΡΑΧΛΑ» (CPV
33111730-7) διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 προχπολογιηόμενθσ

δαπάνθσ 39.932,00€ με κριτιριο

κατακφρωςθσ τθν πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Προςφορά Βάςει Σιμισ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτo Γενικό Νοςοκομείο Ψίου, ςτισ 25-05-21, θμζρα Σρίτθ και ϊρα
10.00πμ από τθν αρμόδια επιτροπι.
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο και να παραδίδονται ςτο Γενικό
Νοςοκομείο Χίου (Ζλενασ Βενιηζλου 2, ΣΚ 82132, Σμιμα Πρωτοκόλλου ζωσ 24-05-21, θμζρα Δευτζρα
και ϊρα 14:00μμ. Προςφορά που κατατίκεται μετά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ επιςτρζφεται ςτον προςφζροντα ωσ εκπρόκεςμθ.
Θ προςφορά υποβάλλεται δακτυλογραφθμζνθ, υποχρεωτικά ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Εάν υπάρχει
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ αυτι πρζπει να κακαρογραφεί και να μονογραφεί από τον
προςφζροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι.
O φάκελοσ προςφοράσ κα είναι καλά ςφραγιςμζνοσ και κα αναφζρονται οι εξισ ενδείξεισ:
- Θ λζξθ «ΠΡΟΧΟΡΑ».
- Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό.
- Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
- Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
- Σα ςτοιχεία του αποςτολζα.
τον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται:
 Κλειςτόσ Τπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ», τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ςε δφο ζντυπα
(Πρωτότυπο και αντίγραφο).
 Κλειςτόσ Τπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΨΝΛΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ» ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν τα
Σεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ ςε δφο ζντυπα (Πρωτότυπο και αντίγραφο).
 Κλειςτόσ Τπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ» ςε δφο ζντυπα (Πρωτότυπο
και αντίγραφο) ςτον οποίο κα τοποκετθκοφν ΜΟΝΟ τα οικονομικά ςτοιχεία. Οι τιμζσ για κάκε
είδοσ κα δίνονται ανά τεμάχιο ςφμφωνα με τον αφξοντα αρικμό των ειδϊν τθσ ςυνθμμζνθσ
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κατάςταςθσ. Κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν, οι τιμζσ δεν επιτρζπεται να είναι
ανϊτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν. (Ν. 3918/2011 άρκρο 13, όπωσ
αυτό τροποποιικθκε με τον Ν. 4052/2012 άρκρο 14). ε περίπτωςθ που το υπό προμικεια είδοσ
δεν είναι καταχωρθμζνο ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τότε οι τιμζσ δεν επιτρζπεται να είναι
ανϊτερεσ από τθν αντίςτοιχθ προχπολογιηόμενθ τιμι τθσ διακιρυξθσ. Eπίςθσ, κα πρζπει να
αναφζρεται θ αντιςτοιχία του κωδικοφ του κάκε είδουσ ςε κωδικό του Παρατθρθτθρίου Σιμϊν. Αν
δεν υπάρχει αντιςτοιχία:
 κα πρζπει να αναφζρεται με ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986
Θ Οικονομικι Προςφορά δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τον υνολικό Προχπολογιςμό.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι για οριςμζνα μόνο από τα
ηθτοφμενα είδθ.
Οι φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, τθσ Σεχνικισ και Οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν
και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Θ οικονομικι προςφορά να κατατεκεί και ςε θλεκτρονικι μορφι ( CD )
Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα
ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που ζχουν υποβάλει. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ
ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο ςτισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που
επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ,
ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι
αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν
ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το
περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων και
λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από
τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ
αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν
ιδθ υποβλθκεί. χετικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, ιςχφει το άρκρο 1 του
Ν.4250/2014.
Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε
εφλογθ προκεςμία, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν
περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ, ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ επιτροπι κρίνει ότι μποροφν να κεραπευτοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν
πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει
ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.
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H επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ , μπορεί να προτείνει
(αφοφ ζχει προθγθκεί θ αποδοχι από τον προμθκευτι) τθν κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για
ολόκλθρθ, μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό μζχρι 30% ι 50% αντίςτοιχα, ςφμφωνα
με τα άρκρα 104 και 105

του Ν.4412/2016

και άρκρο 107, παρ.25 του Ν. 4497/2017. –

«Σροποποίθςθ του Ν.4412/2016» Θ τελικι κατακυρωκείςα ποςότθτα κα διαμορφωκεί με τρόπο ϊςτε
να καλφψει το εγκρικζν ποςό τθσ διακιρυξθσ.
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ .Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςε ευρϊ ςφμφωνα
με όςα ορίηονται ςτο Π.Δ.113/2010 και ςτο Ν. 4152/2013 , με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ.
Θ κατάκεςθ προςφοράσ τεκμαίρει τθν αποδοχι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ από τον προςφζροντα,
όλων των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ, εφόςον δεν ζχουν αςκθκεί
ςχετικζσ ενςτάςεισ κατά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
1. Σο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ αναρτάται ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.. (http://www.eprocurement.gov.gr) και
ςτον ιςτότοπο του Νοςοκομείου Χίου (www.xioshosp.gr)
2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει, ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ : Όροι διακιρυξθσ,
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ : Σεχνικζσ προδιαγραφζσ – Προχπολογιςμόσ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ : Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ Διλωςθσ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ : Τπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ
3.

Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ από το τμιμα Προμθκειϊν του
Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου (τθλ: 2271350258 , email: promithion@xioshosp.gr)

4.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ιςχφουν οι περί προμθκειϊν «Νόμοι –
Διατάξεισ».

5

21PROC008579269 2021-05-11
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’
ΟΡΟΛ ΔΛΑΚΘΡΤΞΘ
Ανακζτουςα Αρχι
Σίτλοσ προμικειασ/ CPV

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ XIOY
ΤΛΛΚΪΝ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ - ΣΕΧΑΝΛΟΓΡΑΧΛΑ (CPV 33111730-7)

Προχπολογιςμόσ
Δαπάνθσ

39.932,00 ΜΕ ΧΠΑ

Ψρθματοδότθςθ

 ΚΑΕ 1311
 Ανάλθψθ Τποχρζωςθσ : 471/12-03-21

Σόποσ Τποβολισ
Προςφορϊν

Γενικό Νοςοκομείο Ψίου (Ζλενασ Βενιηζλου 2, ΣΚ 82132, Σμιμα
Πρωτοκόλλου)
Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν
μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:

Δικαίωμα ςυμμετοχισ

Σρόποσ Τποβολισ
Προςφορϊν

κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ υμφωνία
Δθμοςίων υμβάςεων
τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με
τθν Ζνωςθ.
φραγιςμζνεσ προςφορζσ

Καταλθκτικι Θμερομθνία
Τποβολισ Προςφορϊν

24-05-21, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00μμ.

Θμερομθνία Διεξαγωγισ
Διαγωνιςμοφ

25-05-21, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10.00πμ

Σόποσ Διεξαγωγισ
Διαγωνιςμοφ
Δθμοςιότθτα
Θμερομθνία
δθμοςίευςθσ
Διάρκεια ςφμβαςθσ
Ψρόνοσ ιςχφοσ
προςφορϊν

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ (Γρ. Προμθκειϊν)
 ΚΘΜΔΘ
 www.xioshosp.gr
11-05-21
ΕΝΑ (1) ΕΣΟ (Με δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ μετά από απόφαςθ του
Δ του Νοςοκομείου)
Εκατόν ογδόντα (180) μζρεσ (άρκ.97 του 4412/16), προκεςμία που αρχίηει
από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ δφναται να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν
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ανακζτουςα αρχι πριν από τθν λιξθ τθσ (άρκ.97, Ν.4412/16).
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ ΤΜΜΕΣΟΨΘ-άρκρο 93
1. Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) ςυμπλθρωμζνο
ςφμφωνα με το Παράρτθμα Γϋ.
 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που
αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ του παραρτιματοσ Γϋ.
 Σθν υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφει ο κατά περίπτωςθ εκπρόςωποσ
του οικονομικοφ φορζα (νόμιμοσ εκπρόςωποσ)
2. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το αρ.72 του Ν.4412/16
3. Παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια
αντιπροςϊπων.
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΣΛΚΑ
ΤΜΜΕΣΟΨΘ
ΣΕΨΝΛΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ
ΠΡΟΧΟΡΑ

Κατά τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό οι οικονομικοί φορείσ να
υποβάλλουν μόνον ότι προβλζπεται ςτα "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΤ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΘ - ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ" και
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ" .
το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι κα αποςτείλει ςχετικι
πρόςκλθςθ ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ για τθν υποβολι των
αποδεικτικϊν μζςων ςφμφωνα με το άρκ. 80 του Ν.4412/16.

( όλα εισ διπλοφν)
ΣΕΨΝΛΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ-Ν.4412/16 άρκρο 94
Περιλαμβάνει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που καλφπτουν τισ
τεχνικζσ απαιτιςεισ του φορζα, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
του Παραρτιματοσ Βϋ.
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΠΡΟΧΟΡΑ-Ν.4412/16 άρκρο 95

ΓΛΪΑ ΕΓΓΡΑΧΪΝ
ΝΟΜΛΜΑ

ΔΛΕΝΕΡΓΕΛΑ
ΔΛΑΓΪΝΛΜΟΤ

Περιλαμβάνει εγγράφωσ τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ
υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ
διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. (Άρκρο 117
παρ. 3)
υμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το Παράρτθμα Δϋ, ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο
φάκελο επί ποινι απορρίψεωσ.
Ελλθνικι
Ευρϊ (€)
1. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των
τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει ςε μία
δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (Άρκρο 117 παρ.
4), όποτε και ςυντάςςεται ζνα ενιαίο πρακτικό τεχνοοικονομικισ.
2. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν
κρίκθκαν κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων
αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ.
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3. Μετά το πζρασ του διαγωνιςμοφ, θ αρμόδια επιτροπι υποβάλλει προσ
το αρμόδιο όργανο του Γ. Ν. Χίου, όλα τα πρακτικά διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ ςτα οποία διατυπϊνει επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ τθ γνϊμθ
τθσ περί του ςυμφζροντοσ ι μθ τθσ προςφοράσ του μειοδότθ και
μπορεί να προτείνει ςτο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χίου:
 τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ.
 τθ ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και
επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
 τθν οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ
όταν ςυντρζχουν λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Οι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
ΠΡΟΧΟΡΑ

Προςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ απορρίπτονται.
Προςφορζσ που ζχουν χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μικρότερο από το
ηθτοφμενο απορρίπτονται.
 Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Προςφορά
Αποκλειςτικά Βάςει τθσ Σιμισ.

ΚΡΛΣΘΡΛΟ ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ


Θ ςυνολικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ δεν μπορεί να
υπερβεί τον προχπολογιςμό.
φμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016
1. Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των εξιντα χιλιάδων
(60.000) ευρϊ (χωρίσ Φ.Π.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από
τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ
πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.

ΕΝΣΑΕΛ

2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία
αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του
Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ
πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 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. Σο παράβολο
αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον
διοικθτικό όργανο.
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Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό που αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των προςφερομζνων
ειδϊν χωρίσ ΦΠΑ και ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 αρ.72
ΕΓΓΤΘΕΛ
Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 5% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των προςφερομζνων
ειδϊν χωρίσ ΦΠΑ και ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 αρ.72

ΚΤΡΪΕΛ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ
ΠΡΟΜΘΚΕΤΣΘ

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, ο
Προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα προκφψει ςτο
Νοςοκομείο από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία (άρκρα 36 & 350 του
Ν.4412/16 κακϊσ και του Ν. 3580/2007)
Ο ΦΠΑ επί τθσ % ςτον οποίο ανάγεται θ ηθτοφμενθ προμικεια βαρφνει το
Νοςοκομείο.
Οι τιμζσ περιλαμβάνουν το κόςτοσ παράδοςθσ, μεταφοράσ και
οποιοδιποτε άλλο κόςτοσ που πικανόν να προκφπτει ςτα πλαίςια τθσ
παράδοςθσ.

ΕΠΛΒΑΡΤΝΕΛ
ΠΛΘΡΪΜΘ
ΚΡΑΣΘΕΛ

Όλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και λοιπϊν ςτοιχείων που προβλζπονται:
- ςτο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από
τουσ Διατάκτεσ»,
- ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.13)
Τποπαράγραφοσ Η. 5 ςτθν οποία ενςωματϊκθκε θ Οδθγία 2011/7/ΕΕ
ςχετικά με τον νόμιμο τόκο υπερθμερίασ και των προκεςμιϊν πλθρωμισ,
- κακϊσ επίςθσ και τα οριηόμενα από τον Ν. 4412/16 άρκ.200 για τθν
εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το δθμόςιο
και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Σον Προμθκευτι βαρφνουν οι παρακάτω νόμιμεσ κρατιςεισ :
1. 0,07% επί τθσ αξίασ εκτόσ ΦΠΑ, υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ., όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει ςφμφωνα με το άρκρο 44 του Ν.4605/19
- Χαρτόςθμο 3% επί τθσ ΕΑΑΔΘΤ
- Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοςιμου τθσ ΕΑΑΔΘΤ
2. 2% υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ που εποπτεφονται από το
Τπουργείο Τγείασ (μετά τθν αφαίρεςθ όλων των παραπάνω κρατιςεων
πλθν του φόρου)
3. Τπζρ Αρχισ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν 0,06%
- Σζλοσ χαρτοςιμου 3% επί του ποςοφ τθσ ανωτζρω κράτθςθσ ,
πλζον ειςφοράσ υπζρ Ο.Γ.Α 20%
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Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το
άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 φόροσ ειςοδιματοσ 4%.
Θ κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον Ανάδοχο με τθν χαμθλότερθ προςφορά
αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ, εκ των αναδόχων των οποίων οι προςφορζσ
ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. ε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα
αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων
που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ.( άρκρο 90 του Ν.4412/16)
Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω:
Οι τυχόν νομικοί περιοριςμοί τθσ επιχείρθςθσ.
 Θ ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τθ διακιρυξθ, τουσ όρουσ τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου.
 Ο ανταγωνιςμόσ που αναπτφχκθκε.
 Θ προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε
προθγοφμενουσ διαγωνιςμοφσ και τθν τρζχουςα ςτθν αγορά τιμι.
Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ
(Ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3)
ΚΑΣΑΚΤΡΪΘ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΪΝ–
ΤΠΟΓΡΑΧΘ ΤΜΒΑΘ

τον ανάδοχο που κα γίνει κατακφρωςθ το Νοςοκομείο αποςτζλλει
ανακοίνωςθ ηθτϊντασ του τα ςχετικά δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ εισ
διπλοφν, (Ν.4412/2016 άρκρο 80) τα οποία πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά
τον χρόνο υποβολισ τουσ ι να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι τουσ ςφμφωνα με τον Ν.4605/19 άρ.43.
Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ:
- Αντίγραφο Ποινικοφ Μθτρϊου για γενικι χριςθ.
- Βεβαίωςθ Φορολογικισ ενθμερότθτασ.
- Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
- Πιςτοποιθτικά Πρωτοδικείου
- Πιςτοποιθτικό επαγγελματικοφ μθτρϊου.
- Γενικό πιςτοποιθτικό ΓΕΜΘ
- Πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ ΓΕΜΘ
Σα πιςτοποιθτικά ΓΕΜΘ και ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟΤ να ζχουν εκδοκεί τριάντα
(30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.
-

ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει) ότι
δεν ζχει επζλκει καμία μεταβολι ςτο πρόςωπό του (αρ.104 του
Ν.4412/16) . Θ υπεφκυνθ διλωςθ να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (άρκ.103, του Ν.4412/16).

Σα εν λόγω δικαιολογθτικά ελζγχει θ επιτροπι, προςκομίηοντασ πρακτικό
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ςτο Δ για τθν τελικι ζγκριςθ (ν.4412/2016 άρκρο 103 παρ.6 όπωσ ιςχφει
ςιμερα.)
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ
(ν.4412/2016 άρκρο 105 παρ.4) από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανακοίνωςθσ για
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ και τθν εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ ίςθσ με το 5% τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ .
ε περίπτωςθ που περάςει άπρακτθ θ πιο πάνω προκεςμία ι ο ανάδοχοσ
δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με
απόφαςθ του αρμόδιου για τθ διοίκθςθ φορζα οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 203 του Ν.4412/2016.
Η ςφμβαςθ κα μπορεί να διακόπτεται μονομερϊσ από τθν εντολοδόχο
Υπθρεςία ι να αναπροςαρμόηεται με κοινι ςυμφωνία των δφο μερϊν αν
υπογραφεί άλλθ ςφμβαςθ ςτα πλαίςια των Υπθρεςιϊν του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου με ςυμφερόμενουσ όρουσ για όμοιο προϊόν-υπθρεςία ι αν
τεκοφν ςε ιςχφ νζοι Νόμοι-Διατάξεισ-Οδθγίεσ για το προϊόν-υπθρεςία
Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ
Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, διατθρεί το δικαίωμα:
α. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ
ΔΛΚΑΛΪΜΑ ΜΑΣΑΛΪΘ

β. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του
με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ
γ. να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ
διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι προχποκζςεισ που
προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων.
δ. ματαίωςθσ για τουσ λόγουσ, όπωσ αυτοί ορίηονται ςτο άρκρο 106 παρ. 15. του ν.4412/2016.

ΡΘΣΡΑ ΘΚΛΚΟΤ
ΠΕΡΛΕΨΟΜΕΝΟΤ

Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων που κατά παράβαςθ των άρκρων
138 και 182 τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι
εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ κάτω των 15 ετϊν.
Θ παραλαβι – παράδοςθ των υλικϊν κα γίνει από αρμόδια επιτροπι, που

ΠΑΡΑΔΟΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ

κα οριςτεί με απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου. Ο χρόνοσ
εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα οριςτεί με τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ.

Θ ΔΛΟΛΚΘΣΡΛΑ ΣΟΤ ΓΕΝΛΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΛΟΤ ΨΛΟΤ

ΚΑΝΣΑΡΑΚΘ ΕΛΕΝΘ

11

21PROC008579269 2021-05-11
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ
ΣΕΨΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΕ -ΠΟΟΣΘΣΕ-Π/Τ
ΣΕΨΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΕ ΤΛΛΚΪΝ ΣΕΧΑΝΛΟΓΡΑΧΛΑ ΑΛΜΟΔΤΝΑΜΛΚΟΤ 2021
ΕΛΔΟ

ΠΟΟΣΘΣΕ Π/Τ ΜΕ
ΧΠΑ

Α/Α Διαγνωςτικοί κακετιρεσ ςτεφανιογραφίασ
1.

Διαγνωςτικοί κακετιρεσ ςτεφανιογραφίασ ςκλθροί από nylon και
πλζγμα (5F- 6F) με πλζγμα για άριςτθ περιςτροφικότθτα και
κατευκυντικότθτα, μεγάλο εςωτερικό αυλό (0.057” ςτα 6F) και
αντοχι ςε υψθλζσ πιζςεισ (1200 psi). Σο άκρο τουσ είναι
ατραυματικό και ακτινοςκιερό για ακριβι τοποκζτθςθ ςτο ςτόμιο
του αγγείου. Διατίκενται ςτουσ παρακάτω τφπουσ. Προςφζρονται ςε
όλα τα ςχιματα για τεχνικζσ: AMPLATZ, JUDKINS, MULTIPURPOSE, EL
GAMAL, NOTO, WILLIAMS, SCHOONMAKER, BRACHIAL, SONES,
CASTILLIO, CORONARY BY PASS, PIGTAIL

2.

Μορφομετατροπείσ πιζςεων (TRADUCERS)

400

3330,00

1

7,80

120

2934,00

Μορφομετατροπείσ πιζςεων (TRADUCERS) μιάσ χριςεωσ που φζρει :
α) ενςωματωμζνο το μικροκφκλωμα μετατροπισ τθσ πίεςθσ, β)
ςυςκευι οροφ μεγαλοςταγόνω, γ) προεκτάςεισ ςφνδεςθσ προσ τον
αςκενι πιζςεων 720 psi και μικουσ περί τα 150 cm, δ) δφο τρόπουσ
ζκπλυςθσ / flash (πίεςθ και εφελκυςμό), ε) φίλτρο αεραγωγό ςτο
τζλοσ τθσ ςυςκευισ και η) να διατίκενται δωρεάν τα ςυνδετικά
καλϊδια και οι βάςεισ ςτιριξθσ για να είναι ςυμβατά με τα
μθχανιματα του εργαςτθρίου
3.

SET ιματιςμοφ αγγειογραφίασ αποςτειρωμζνο μθριαίασ
προςπζλαςθσ
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SET ιματιςμοφ αγγειογραφίασ αποςτειρωμζνο μθριαίασ
προςπζλαςθσ αποτελοφμενο από:
1. Κάλυμμα τραπεηιοφ 150x180 cm αδιάβροχο, ενιςχυμζνο,
απορροφθτικό.
2 εντόνι αγγειογραφίασ 2,0x3,0 m μθριαίασ προςπζλαςθσ
αδιάβροχο, ενιςχυμζνο, περί τθν οπι, non waven απορροφθτικό με
ςυνθμμζνο διαφανζσ κακ’όλο το μικοσ τθσ μιασ πλευράσ (φάρδοσ
70 cm περίπου).
3. 2 (Δφο) Χειρουργικζσ μπλοφηεσ XL ενιςχυμζνεσ ςτα μανίκια και
εμπρόσ με 2 πετςζτεσ 40x40 cm για το ςκοφπιςμα των χεριϊν.
4. Κάλυμμα παραβάν ακτινοπροςταςίασ 1x1,20 m με ελαςτικό,
πλαςτικό διαφανζσ, τετράγωνο.
5. Κάλυμμα φλουοροςκοπίου πλαςτικό, διαφανζσ διαμζτρου 80 cm
περίπου με λάςτιχο.
6. Λεκανίδιο πλαςτικό 500 ml και 3 μικρά 250 ml
7. Γάηεσ διαςτάςεων 10x20 cm μονζσ και διπλζσ.
8. φριγγεσ Manifold 10ml, rotator
9. Manifold 3port
4.

ετ Κθκαριϊν μθριαίασ αρτθρίασ

30

252,30

222

5168,16

Θθκάρι 6F με μεγάλθ αντοχι ςτο «τςάκιςμα», πλαϊνό
ςωλθνίςκο και 3-way stop-cock. Οδθγό ςφρμα με ευκφ ι J άκρο και
διάμετρο 0,038ϋ. Διαςτολζα με ειδικά ςχθματιςμζνο και
ςτρογγυλεμζνο-ατραυματικό άκρο. Αιμοςτατικι βαλβίδα με
πλευρικά ςυνδετικά, αυτόματο κλείςιμο. Βελόνα Seldinger18 G.
Μικοσ 11 cm
5.

ετ κθκαριοφ κερκιδικισ
Ατραυματικό και αντικρομβωτικό κθκάαρι μικουσ 11 cm και εφρουσ
από 4 ζωσ 9 fr από ακτινοςκιερι πολυουρεκάνθ με αιμοςτατικι
βαλβίδα από ςιλικόνθ ανκεκτικι χωρίσ διαρροζσ ϊςτε να μθν
επιτρζπει τθν παλινδρόμθςθ του αίματοσ και τθν αναρρόφθςθ του
αζρα και με κάλυμμα χρωματικοφ κωδικο ανάλογο με τθ διάμετρο. Θ
εξωτερικι επιφάνεια του ειςαγωγζα ςτο άκρο τθσ να είναι
επικλαλυμμζνθ με υδρόφιλθ επικάλυψθ ζτςι ϊςτε θ επίςτρωςθ
όταν υγρανκεί να αποκτά εξαιρετικά χαμθλό ςυντελεςτι τριβισ
διευκολφνοντασ ζτςι τθν ειςαγωγι ςτο αρτθριακό ςφςτθμα. Σο
13
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ςχιμα του κθκαριοφ πρζπει να είναι κωνικό για τθν εφκολθ και
ατραυματικι είςοδο του ςτθν αρτθρία ακόμθ και χωρίσ νυςτζρι.
Πρζπει να διακζτει μικρι εξωτερικι διάμετρο και μεγάλθ εςωτερικι
κάνοντασ το ζτςι ςυμβατό με τα υπόλοιπα υλικά τθσ εξζτταςθσ. Να
διακζτει δακτφλιο ςυρραφισ ραμμάττων για ςτακεροποίθςθ. Να
διακζτει παράπλευρθ παροχι με ενςωματωμζνο 3way. Διαςτολζα
ατραυματικό και επαρκισ ςκλθρότθτασ. Οδθγό ςφρμα μικουσ 45 cm
και διαμζτρου 0,035ϋϋ διπλοφ άκρου ευκφ και J. Βελόνα ειςαγωγισ
τφπου Seldinger εςωτερικισ διαμζτρου 18 Ga μικουσ περίπου 6,5
cm που να δζχεται ςφρμα ζωσ 0,038 inch
6.

Κθκάρια 6F μακριά μθριαίασ αρτθρίασ

5

122,85

250

1135,00

Να είναι αποκλειςτικισ ςχεδίαςθσ για τθν πρόςβαςθ ελικοοειδϊν
αγγείων για ειςαγωγι από τθ μθριαία αρτθρία και να μπορφν να
γωνία μεγαλφτερθ των 90 μοιρϊν να τςακίηουν διατθρϊντασ το
αρχικό τουσ μζγεκοσ και επιτρζποντασ τα να λυγίςουν ςε κάκε
ςθμείο και κατεφκυνςθ προςπερνϊντασ ακόμθ και τθν πιο
δυςπρόςιτθ αρτθρία. Να διακζτουν λιπαντικι εςωτερικι επιφάνεια
και υδρόφιλθ εξωτερικι για τθν εφκολθ ειςαγωγι του μζςα από το
δζρμα. Να είναι υψθλοφ ακτινοςκιεροφ άκρου για ζλεγχο τθσ κζςθσ
τουσ. Ο ευζλικτοσ κωνικόσ διαςτολζασ του κθκαριοφ να περνά
εφκολα πάνω από οδθγό ςφρμα διαμζτρου 0,035ϋ . Να διακζτουν
αιμοςτατικι βαλβίδα από ςιλικόνθ ανκεκτικι χωρίσ διαρροζσ ϊςτε
να μθν επιτρζπει τθν παλινδρόμθςθ του αίματοσ και τθν
αναρρόφθςθ του αζρα. Να διακζτει παράπλευρθ παροχι με
ενςωματωμζνο 3way. Να διατίκενται ςε διαςτάςεισ από 5 μζχρι 10
fr και μικοσ από 11 – 100 cm
7.

Οδθγά ςφρματα αγγειογραφίασ - ςτεφανιογραφίασ
Οδθγά ςφρματα αγγειογραφίασ ςε διαμζτρουσ 0,025ϋ- 0,038ϋ και ςε
μικθ 125, 145, 175 cm. Να διακζτουν διπλό πυρινα που να γίνεται
βακμιαία κωνικόσ για ελαχιςτοποίθςθ τραυματιςμοφ του αγγείου.
Να διακζτουν θλεκτροςτατικι επικάλυψθ PTFE ςε όλο το μικοσ του
πυρινα που τουσ προςδίδει ελευκερία ςτθν κίνθςθ και ομαλι
ολιςκθρότθτα για πρόςβαςθ ακόμα και ςε πολφ δφςκολεσ
ανατομίεσ. . Να διακζτουν ευκφ ι κυρτό τφπου J άκρο. Να ζχουν
δυνατότθτα διαμόρφωςθσ από το χριςτθ από οποιοδιποτε ςθμείο
του ςφρματοσ χωρίσ να απαιτείται ειδικό εργαλείο.

8.

Οδθγό ςφρμα υδρόφιλο ςτεφανιογραφίασ 180 cm

15

614,25

9.

Οδθγά ςφρματα μακριά (0,35), (260 cm)

100

792,00

14
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Οδθγά ςφρματα αγγειογραφίασ ςε διαμζτρουσ 0,025ϋ- 0,038ϋ και ςε
μικθ 260 cm. Να διακζτουν διπλό πυρινα που να γίνεται βακμιαία
κωνικόσ για ελαχιςτοποίθςθ τραυματιςμοφ του αγγείου. Να
διακζτουν θλεκτροςτατικι επικάλυψθ PTFE ςε όλο το μικοσ του
πυρινα που τουσ προςδίδει ελευκερία ςτθν κίνθςθ και ομαλι
ολιςκθρότθτα για πρόςβαςθ ακόμα και ςε πολφ δφςκολεσ
ανατομίεσ. . Να διακζτουν ευκφ ι κυρτό τφπου J άκρο. Να ζχουν
δυνατότθτα διαμόρφωςθσ από το χριςτθ από οποιοδιποτε ςθμείο
του ςφρματοσ χωρίσ να απαιτείται ειδικό εργαλείο
10.

Κακετιρεσ SWAN-GANZ απλοί 110 cm

2

76,08

11.

υςκευι πιεςτικισ αιμόςταςθσ

60

256,92

100

8,48

υςκευι πιεςτικισ αιμόςταςθσ κερκιδικισ αρτθρίασ βακμονομθμζνθ
μιάσ χριςεωσ αποςτειρωμζνθ μεγάλθσ αντοχισ διαφανοφσ
χρϊματοσ για απόλυτο ζλεγχο του ςθμείου αιμόςταςθσ με
περιςτροφικι πίεςθ και ρυκμιηόμενο κλείςτρο (Velcro) για
μεγαλφτερθ αςφάλεια ςτο κλείςιμο
12.

Αυτοκόλλθτοι ελαςτικοί επίδεςμοι
Αυτοκόλλθτοσ ελαςτικόσ επίδεςμοσ, αεροδιαπερατόσ,μεγάλθσ
ςυγκολθτικισ ικανότθτασ με αντιαλλεργικι κολλθτικι ουςία και
διάκριτθ νγραμμι ςτο φορζα του, ικανόσ για ιςχυρζσ επιδζςεισ που
δεν πρζπει να χαλαρϊνουν Να είναι ςε διαςτάςεισ 10 cm x 4,5 cm

ΣΕΨΝΛΚΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΧΕ ΓΛΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΚΕΛΑ ΤΛΛΚΪΝ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ ΓΛΑ ΣΟ ΕΣΟ 2021.
ΕΛΔΟ

ΠΟΟΣΘΣΕ Π/Τ ΜΕ
ΧΠΑ

Α.

ΟΔΘΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ

1

υρμάτινοι οδθγοί αγγειοπλαςτικισ 50/150/200 διάμετρο 0,0014
μικουσ 190 & 300 cm άκρου J κυρτό ι ευκφ, βάρουσ 1,2/2,7/4,3
gr.Σο άκρο καλφπτεται από πολυμερζσ το οποίο παρζχει λεία
επιφάνεια, επιτρζποντασ ςτο ςφρμα ςυμπεριφορά χαμθλοφ
προφίλ. Σο ςφρμα ζχει υδρόφιλθ επικάλυψθ, το οποίο ζλκει το
νερό και δθμιουργεί μια ολιςκθρι επιφάνεια μειϊνοντασ τισ τριβζσ
και διευκολφνοντασ ζτςι τθν προςπζλαςθ ςε δφςκολεσ βλάβεσ δθλ.
αςβεςτωμζνα ελικοειδι αγγεία και ολικζσ αποφράξεισ (CTO
150/200). Ο πυρινασ του ςφρματοσ μζχρι και το άκρο του είναι
15
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καταςκευαςμζνο από υλικό DURASTEEL, ιςχυρότερο από το
ςυμβατικό stainless steel, με εξαιρετικι αντοχι παρζχοντασ μζςθ
ςτιριξθ και ακριβισ κακοδιγθςθ
2

υρμάτινοι οδθγοί αγγειοπλαςτικισ υδρόφιλοι ακτινοςκιεροί ςε
53
τζτοιο βακμό ϊςτε να διακρίνονται χωρίσ να εμποδίηουν τθν
ορατότθτα του μπαλονιοφ ι τθσ ενδοπρόκεςθσ, με ακτινοςκιερό
άκρο ϊςτε να διακρίνεται θ κζςθ και θ κατεφκυνςθ τουσ. Παρζχουν
ζλεγχο κατευκυντικότθτασ και περιςτροφικότθτασ και αυξάνουν τθν
δυνατότθτα προςπζλαςθσ όλων των τφπων των ςτενϊςεων, ςε όλα
τα ςθμεία. Είναι ευζλικτοι δε δθμθουργοφν τριβζσ και
προςπελαφνουν ακόμα και ςε ελικοειδείσ αρτθρίεσ. Είναι
διαμζτρου 0,014ϋϋ, μικουσ 190-300 cm H-ευκφ και H-κυρτοφ
άκρου, μεςαίασ ςτιριξθσ, από elastinite//nitinol

4030,65

Β.

ΧΟΤΚΪΣΘΡΕ ΜΛΑ ΨΡΘΘ

30

455,4

1.

- Θ λαβι να είναι τφπου ςκανδάλθσ

3

1046,4

10

297,2

- Να διατίκενται ςε τφπουσ μανομζτρου 20&30ΑΣΜ
- Ο κοχλίασ του εμβόλου να ζχει βραχφ βιμα, ϊςτε να
επιτυγχάνεται βραδεία αφξθςθ τθσ πίεςθσ
- Να ςυμπεριλαμβάνεται ςυνδετικό με αιμοςτατικι βαλβίδα και
ειςαγωγζα ςφρματοσ και περιςτροφζα
- Θ ςφριγγα φουςκϊματοσ να είναι διαφανισ ςε όλθ τθσ τθν
επιφάνεια
Γ.

ΚΑΚΕΣΘΡΕ ΜΠΑΛΟΝΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ ΣΕΧΑΝΛΑΛΪΝ ΑΓΓΕΛΪΝ

1.

ΚΑΚΕΣΘΡΕ ΜΠΑΛΟΝΛΑ ΜΕ Sirolimus
- Να είναι καταςκευαςμζνο με νανοτεχνολογία (Nanolute
Tehnology) που επιτρζπει ςτθ φαρμακευτικι ουςία να διειςδφςει
ωσ τα απϊτερα ςτρϊματα του αγγείου.
Να διατίκεται ςε διαμζτρουσ 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0
mm και μικθ 10, 15, 20, 25, 30,35,40 mm

2

ΚΑΚΕΣΘΡΕ ΜΠΑΛΟΝΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ ΣΕΧΑΝΛΑΛΪΝ
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Να ζχουν χαμθλό προφίλ ειςόδου ≤0,016ϋϋ και ≤ 0,019ϋϋ προφίλ
προςπζλαςθσ
- Να διακζτουν τεχνολογία No Fold ςτθ διάμετρο 1,25 mm
- Να διατίκενται ςε τφπουσ Μonorail και Over the Wire
- Να ζχουν χαμθλι τριβι υψθλι ευελιξία και προωκθτικότθτα
- Να ζχουν επιλεκτικι υδρόφιλθ επίςτρωςθ και κωνικό ςχεδιαςμό
μπαλονιοφ για να αποφεφγεται ο τραυματιςμόσ του υγιοφσ αγγείου
- Να είναι ςχεδιαςμζνα για τθν τεχνικι Kissing Balloon με οδθγό
κακετιρα 6F
3.

ΚΑΚΕΣΘΡΕ ΜΠΑΛΟΝΛΑ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ ΣΕΧΑΝΛΑΛΪΝ ΜΘ
ΔΛΑΣΑΣΑ (NON COMLIANT)

4

130,8

100

3002,00

Να είναι προφωρτοομζνα ςε πολυδυναμικό ςφςτθμα παράδοςθσ
ταχείασ εναλλαγισ (rapidexchange) με ανζνδοτο αςκό πολφ
υψθλϊν πιζςεων (RBP ≥ 20 Atm) για εφκολθ προςπζλαςθ ακόμα και
ςε δφςκολεσ ανατομίεσ φζρον άκρο εξαιρετικά χαμθλοφ προφίλγια
ακριβι τοποκζτθςθ κακϊσ και για ελαχιςτοποίθςθ τθσ πικανότθτασ
εγκλωβιςμοφ του ςτθν ενδοπρόκεςθ, κατά τθν προςπάκεια
επαναπροςπζλαςθσ
Να είναι καταςκευαςμζνα από υλικό που επιτρζπει τθν
ομοιόμορφθ επζκταςθ και επαναδίπλωςθ μετά τθν αποπλιρωςθ
του μπαλονιοφ παρζχοντασ τθ δυνατότθτα διαδοχικϊν πλθρϊςεων
κατά τθ διάρκεια τθσ αγγειοπλαςτικισ.
Να φζρουν ανκεκτικι επιλεκτικι υδρόφιλθ επικάλυψθ ϊςτε να
επιτυγχάνεται γριγορθ και αςφαλισ παράδοςθ ςτο ςθμείο τθσ
βλάβθσ
Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ 2.0 ζωσ 5.0 mm με ενδιάμεςα μεγζκθ
ανά 0.25 mm και ςε μικθ 6 ζωσ τουλάχιςτον 27 mm με
ενδιανάάμεςα μικθ 3 ι 4 mm για δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ
απλϊν και ςφνκεετων βλαβϊν.
Να διακζτουν ενςωματωμζνουσ ακτινοςκιεροφσ δείκτεσ για ακριβι
τοποκζτθςθ

Δ.

ΟΔΘΓΟΛ ΚΑΚΕΣΘΡΕ ΑΓΓΕΛΟΠΛΑΣΛΚΘ
- Να διατίκενται ςε μεγζκθ 5, 6, 7, 8 F και μικθ από 55 – 100 cm ςε
όλουσ τουσ τφπουσ καμπυλότθτασ (πχ Judkins, Amplatz, Bypass,
Multipurpose, ζςω μαςτικισ αυξθμζνθσ ςτιριξθσ (extra back up) και
άλλων ειδικϊν ςχθμάτων και καμπϊν). Να διατίκενται με ι χωρίσ
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πλαϊνζσ οπζσ. Να ζχουν μαλακό ατραυματικό και ακτινοςκιερό
άκρο. Να μθν παραμορφϊνονται με τθ κερμοκραςία κατά τθν
παραμονι ςτο ςϊμα του αςκενοφσ. Να είναι από παράγωγο
πλαςτικοφ (PEBAX). Να διακζτουν ςυρμάτινθ περιζλιξθ με
τεχνολογία ενιαίου τοιχϊματοσ (Full Wall) μεταβλθτισ πλζξθσ για
μζγιςτθ εςωτερικι διάμετρο κακϊσ και άριςτθ περιςτροφικότθτα,
κατευκυντικότθτα, οδθγθςιμότθτα και αντίςταςθ ςτθ ςτρζβλωςθ .
E.

ΚΑΚΕΣΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΧΘΘ ΕΝΔΟΣΕΧΑΝΛΑΛΟΤ ΚΡΟΜΒΟΤ
- Να είναι ςυμβατοί με οδθγό κακετιρα 6F
- Να είναι από PEBAX
-Να είναι τφπου RAPID EXCHANGE
Να διακζτει ςυρμάτινθ περιζλιξθ πεπλατυςμζνων ινϊν με
τεχνολογία ενιαίου τοιχϊματοσ μεταβλθτισ πλζξθσ με αποτζλεςμα
να αυξάνεται θ διάμετροσ του εςωτερικοφ αυλοφ για άριςτθ
δυνατότθτα περιςτροφισ και κατεφκυνςθσ κακϊσ και αντίςταςθ
ςτθ ςτρζβλωςθ
Να διακζτει ακτινοςκιερό δείκτθ ςτο άκρο του ϊςτε να είναι ορατόσ
κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του και να βοθκά ςτθ ςωςτι
τοποκζτθςθ πριν από τθν αναρρόφθςθ των κρμβοτικϊν υλικϊν από
τα αγγεία.
Να διακζτει εξαιρετικά υψθλό δείκτθ αναρρφόφθςθσ (Fow Rate)
ϊςτε να τον κακιςτά ιδανικό για αναρρόφθςθ ακόμα και μεγάλων
και εκτεταμζνων κρόμβων.
Να διακζτει εξαιρετικά χαμθλό προφίλ κακϊσ και ατραυματικό
άκρο
Να διακζτει υδρόφιλθ επικάλυψθ περιφερικά (distal) με
αποτζλεςμα τθν πρόςβαςθ ςτο κρόμβο ακόμα και ςε δφςκολεσ
ανατομίεσ.
Να διακζτει μεγάλο εςωτερικό αυλό για αφξθςθ τθσ δφναμθσ
αναρρόφθςθσ.
Σο υλικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από κλινικζσ μελζτεσ με αρικμό
αςκενϊν, που αποδεικνφουν τθν αςφάλεια και τθν
αποτελεςματικότθτά του

Θ.

EΠΛΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΛΚΕ ΠΡΟΚΕΕΛ (ΣΕΝΣ) ΣΕΧΑΝΛΑΛΪΝ
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1.

ΕΝΔΟΣΕΧΑΝΛΑΛΕ ΠΡΟΚΕΕΛ ΠΟΛΤΣΡΪΜΑΣΛΚΪΝ ΚΡΑΜΑΣΪΝ
ΜΕ ΧΑΡΜΑΚΕΤΣΛΚΘ ΟΤΛΑ ΣΤΠΟΤ LIMUS ΚΑΛ ΣΑΚΕΡΟ
ΠΟΛΤΜΕΡΕ

20

6960,00

1

490,5

Με ενεργι εκλυόμενθ φαρμακευτικι ουςία τφπου Zotarolimus που
να είναι προτοποκετθμζνεσ ςε κακετιρα με μπαλόνι ταχείασ
εναλλαγισ (rapid exchange) καταςκευαςμζνεσ από
πολυςτρωματικό ςφρμα (εξωτερικι επιφάνεια από κράμα
κοβαλτίου και πυρινα από κράμα πλατίνασ- ιριδίου)
Να είναι διακζςιμεσ ςε εφροσ διαμζτρων από 2.0 μζχρι και 5.0 mm
και μικθ από 8mm ζωσ 38mm με δυνατότθτα μετά διαςτολισ ςτα
6.0mm
Να είναι καταςκευαςμζνεσ από υλικό που να επιτρζπει τθν αςφαλι
διενζργεια απεικονιςτικϊν εξετάςεων μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ
(MRI) ςτθν περίπτωςθ που τεκεί ζνδειξθ τζτοιασ εξζταςθσ
- Να ζχουν χαμθλό προφίλ ≤0.0036¨ (≤91μm).
- Να μθν αποκλείουν πλάγιουσ κλάδουσ.
- Να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε παράπλευρθ αρτθρία διαμζςου
του πλζγματόσ τουσ κακϊσ επίςθσ και θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ
ςε αυτι.
- Σο ςϊμα του κακετιρα να ζχει υδρόφιλθ επικάλυψθ, να διακζτει
μπαλόνι υψθλισ ονομαςτικισ πίεςθσ και 2 ακτινοςκιεροφσ δείκτεσ
- Να τεκμθριϊνεται από μελζτεσ ότι ζχουν μικρό βακμό
επαναςτζνωςθσ.
- Να υπάρχει μεγάλθ κλινικι εμπειρία από τθ χριςθ του
πολυμεροφσ
2.

EΠΛΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΛΚΕ ΠΡΟΚΕΕΛ (ΜΟΝΟΤ ΣΕΝΣ)
ΣΕΧΑΝΛΑΛΪΝ ΜΕ PTFE
- Να είναι από κράμα χρωμίου – κοβαλτίου με επικάλυψθ άμορφου
καρβιδίου του πυριτίου (για μείωςθ τθσ κρομβογζννεςθσ)
επενδεδυμζνθ με μεμβράνθ πολυουρεκάνθσ
Να προςφζρεται ςε τρία πάχθ δοκίδων ultra-thin struts thickness 60
μm (για αγγεία διαμζτρου ζωσ 3.0 mm) και 80 μm (για αγγεία
διαμζτρου > 3.0 mm) και 120 μm (για αγγεία διαμζτρου ζωσ 4.5 –
5.0 mm) προκειμζνου να επιτυγχάνεται ςυνδυαςμόσ λεπτοφ
πάχουσ και ικανοποιθτικισ ακτινικισ δφναμθσ ανάλογα με τισ
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απαιτιςεισ
Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 mm και
μικθ 15, 20, 26 mm .

3.

EΠΛΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΛΚΕ ΠΡΟΚΕΕΛ (ΣΕΝΣ)

10

1500,00

13

6447,35

ΣΕΧΑΝΛΑΛΪΝ ΜΕ ΧΑΡΜΑΚΟ LIMUS
-

-

4.

Να είναι από κράμα L-605 Χρωμίου-κοβαλτίου, με λεπτό
ςχεδιαςμό των ςτθριγμάτων (struts)
Να διακζτουν επικάλυψθ δφο πολυμερϊν-ακρυλικοφ και
φκορίου που δροφν ωσ φορείσ του κυτταροςτατικοφ
φαρμάκου Everolymus
Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ 2,0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5,
4,0 mm και μικθ 8,12,15,18,23,28, 33,38 mm

EΠΛΚΕΚΑΛΤΜΕΝΕ ΜΕΣΑΛΛΛΚΕ ΠΡΟΚΕΕΛ (ΣΕΝΣ)
ΣΕΧΑΝΛΑΛΪΝ ΜΕ ΧΑΡΜΑΚΟ SIROLIMUS Ι NOVOROLIMUS
Μεταλικζσ ενδοπροκζςεισ (H-SES) υβριδικισ επικάλυψθσ κράματοσ
χρωμίου – κοβαλτίου ι κράμα πλατίνασ χρωμίου κωρακιςμζνεσ με
αδρανι επικάλυψθ καρβιδίου ι από πολφ (γαλακτικό-γλυκολικό)
οξφ για μείωςθ αλλεργικϊν αλλθλεπιδράςεων και πλιρωσ
επικαλυμμζνθ με αςφμετρθ επικάλυψθ βιοαπορροφιςιμου
πολυμεροφσ εκλφουςεσ κυτταροςτατικι ουςία Sirolimus ι
Novolimus
Να προςφζρεται ςε δφο πάχθ δικίδων ultra-thin struts thickness 60
μm (για αγγεία διαμζτρου ζωσ 3.0 mm) και 80 μm (για αγγεία
διαμζτρου > 3.0 mm) προκειμζνου να επιτυγχάνεται ςυνδυαςμόσ
λεπτοφ πάχουσ και ικανοποιθτικισ ακτινικισ δφναμθσ ανάλογα με
τισ απαιτιςεισ
Να διατίκενται ςε διάμζτρουσ 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm και
μικθ 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 mm

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΧΠΑ: 39.932,00

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΗ Η ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ ΕΚΣΟ STENTS, ΚΑΘΕΣΗΡΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΑ ΤΡΜΑΣΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΙΚΗ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΣΤΠΟΠΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΔΘΛΪΘ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Λ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι 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: *Γ.Ν.ΧΙΟΤ ΚΤΛΙΣΕΙΟ+
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.......+
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 2 ΧΙΟ 82132+
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Β.ΠΑΓΟΤΔΘ+
- Σθλζφωνο: *2271350258+
- Θλ. ταχυδρομείο: *promithion@xioshosp.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.xioshosp.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Προμικεια υλικϊν αγγειοπλαςτικισ-ςτεφανιογραφίασ CPV: [33111730-7]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ+
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):
[21/2021]

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
Σθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ ;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» 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
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
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

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

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

*…...............]
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
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
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;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
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Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ 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:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΧΟΡΕΪΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν 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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ
(Θ 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 *+Όχι
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 καταδίκεσ
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία·
3. απάτθ·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
6.

παιδική εργαζία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου 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 τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* ],
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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*……+*……+*……+*……+
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
(«αςηοκάθαπζη»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+
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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 *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΧΟΡΟΛ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΛΧΟΡΕ
ΚΟΛΝΪΝΛΚΘ
ΑΧΑΛΛΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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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 *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
*+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
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 ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε 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
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:

31

21PROC008579269 2021-05-11

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ

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

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 *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Όχι

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
*+ Ναι *+ Όχι
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
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 *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
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*……+

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Όχι
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 που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
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. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΠΟΚΛΕΛΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:
υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Όχι
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:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ
ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+ νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι
αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία)
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διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
*……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
*……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
υπθρεςιϊν:
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
ςτθν διακιρυξθ):
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
*…...........+
Περιγραφι
ποςά
θμερομθνίεσ
παραλιπτεσ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
*……..........................+
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, *……+
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον *……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να [....……+
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Όχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
*+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
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ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
*+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Όχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
*….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα
φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ 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 ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι
του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε
δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο
μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ...
*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Σηρ επισείπηζηρ …………………………………, έδπα ………………., οδόρ ………………….,
απιθμόρ ……, ΑΦΜ…………………, ΔΟΤ……………………, ηηλέθυνο …………………., fax
……………….
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ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ
ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ
ΣΙΜΗ ΜΕ
ΣΙΜΩΝ
ΦΠΑ
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ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:

…../…./2021
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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