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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Θεσσαλονίκη, 06.03.2018
Αρ. Πρωτ. 8408
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) προκειµένου να προχωρήσει στην
προµήθεια Αντιδραστηρίων Αιµατολογικών Εξετάσεων των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας, εφεξής ΠΦΥ αρµοδιότητας της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που κατέχουν
στην κυριότητά τους Αιµατολογικούς Αναλυτές για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) µηνών ή έως της
εξαντλήσεως των ποσοτήτων, προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται
να καταθέσουν προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23,
Θεσσαλονίκη.
Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 8207/06.03.2018 (Α∆Α Ψ6ΙΑΟΡΕΠΡ11, ΚΑΕ:1359.01) ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 100.000,00 €.
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τους συνηµµένους ειδικούς όρους και θα συνοδεύονται
από το επισυναπτόµενο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υπογεγραµµένη από τον
νόµιµο εκπρόσωπο του Οικονοµικού Φορέα όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της
τροποποίησης της παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του
οικονοµικού φορέα….., νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης».
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στην διαγωνιστική διαδικασία, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος, Τηλέφωνα
Επικοινωνίας 2313320533 και 2313320542, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συµµετοχής σε ένα
αντίτυπο και θα ισχύουν για 60 ηµέρες, µέχρι τη ∆ευτέρα 19/03/2018 και ώρα 14.30 µµ (µε
οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται).
Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς
να αποσφραγισθούν.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 20/03/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00πµ, στο Γραφείο
Προµηθειών της Υπηρεσίας (Αριστοτέλους 16, 4ος όροφος).
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ

ΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 3ης ΥΠΕ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ, ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 200.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονοµική
προσφορά, η οποία θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης,
διαµορφωµένα ως εξής:
•

Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθµητικώς και
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς
και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως. Θα δοθεί τιµή για το υπό προµήθεια
είδος, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β’.

•

Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.
Στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα προµήθειας και µεταφοράς υπό προµήθεια είδους, στον
χώρο που θα υποδειχθεί στον προµηθευτή από την Υπηρεσία.

•

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα
υπό προµήθεια είδη και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

•

Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση της
σύµβασης.

Αποκλείεται

οποιαδήποτε

αναθεώρηση

των

τιµών

της

προσφοράς

και

οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών που θα
προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και
την αποπληρωµή τους.
•

Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση

ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα

οργάνου, από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
•

Στη τιµή ανά εξέταση θα περιλαµβάνονται: α) τα επί µέρους κόστη όλων των υλικών που
χρησιµοποιούνται για τη διενέργεια των αντιστοίχων εξετάσεων (αντιδραστήρια, υλικά
βαθµονόµησης και ελέγχου, επανέλεγχος, αναλώσιµα υλικά - αραιωτικά δειγµάτων,
αντιδραστήρια επεξεργασίας δειγµάτων, ρυθµιστικά διαλύµατα, πλυστικά διαλύµατα κ.λ.π.) και
β) Το επί µέρους κόστος συντήρησης µηχανηµάτων πλην των ανταλλακτικών που θα
βαρύνουν την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας.

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΤΕΣ,

ΑΛΛΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΑΛΛΩΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ (CALIBRATORS) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ). ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΘΕΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ). ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ (ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΝΑ ΑΥΞΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ CONTROLS ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑ ∆ΗΛΩΘΕΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ.

Εξέταση νοείται µόνο το αποτέλεσµα της εργαστηριακής εξέτασης βιολογικών δειγµάτων.
Οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιµές ως ακολούθως:
Α. Τιµή ανά εξέταση.
Β. Τιµές των προσφεροµένων Αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά
βαθµονόµησης και ελέγχου (controls, Calibrators) και λοιπών αναλωσίµων, ανά συσκευασία, που
απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.
Γ. τον αριθµό των ακέραιων συσκευασιών για αντιδραστήρια, controls, calibrators

και παντός

είδους αναλώσιµων τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων.
Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του
διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν
τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς
καθώς και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν
παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.
Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο ∆ιοικητής
της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος

Σελίδα 3 από 39

18PROC002767965 2018-03-07
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν:
Α.

∆ήλωση ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, η οποία θα
παρέχεται δωρεάν.

Β.

Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου των οργάνων ότι είναι εξουσιοδοτηµένος για τεχνική
υποστήριξη.

Γ.

Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου περί συµβατότητας των προσφεροµένων υλικών µε
τους υπάρχοντες αιµατολογικούς αναλυτές.

2.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
•

Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους στους αναλυτές.

•

Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως.

•

Να έχουν τον κατά το δυνατό µακρύτερο χρόνο λήξεως.

•

Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου όπου προβλέπεται.

•

Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται παρακάτω.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσής του να
µην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε εργαστηριακά δεδοµένα
όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια
χρήσεως, µετά από σχετική τεκµηριωµένη αναφορά του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του Εργαστηρίου.
Όλα τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογούνται κατά τη διαδικασία της προµήθειας και θα
ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η, ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 98/79/Ε.Κ. ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
3.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση
των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προµηθευτή.
Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του περιεχοµένου της, πρέπει να
αναφέρονται οι παρακάτω ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ στα Ελληνικά ή Αγγλικά εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση
εναρµόνισης της Οδ. 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά:
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1.

Επωνυµία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η Επωνυµία και η διεύθυνση του εγκαταστηµένου
στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

2.

Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητα του και το περιεχόµενο της συσκευασίας.

3.

Κατά περίπτωση, την ένδειξη ‘ΣΤΕΙΡΟ’ ή άλλη ένδειξη, µε την οποία επισηµαίνεται η ειδική
µικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.

4.

Τον κωδικό της παρτίδας, µετά από τη λέξη ‘ΠΑΡΤΙ∆Α’ ή τον αύξοντα αριθµό.

5.

Η ηµεροµηνία µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς χωρίς
υποβιβασµό της επίδοσης.

6.

Κατά περίπτωση, η ένδειξη, µε την οποία θα επισηµαίνεται ότι πρόκειται για ‘προϊόν’ που
χρησιµοποιείται in vitro ή µόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων.

7.

Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισµού.

8.

Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.

9.

Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαµβάνονται Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά εκτός εάν η
Υπουργική Απόφαση εναρµόνισης της Οδ.98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής:
•

Τα στοιχεία της ετικέτας πλην των παραγράφων 6 και 7.

•

Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή την
συγκέντρωση του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου
(kit).

•

∆ήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για την
µέτρηση.

•

Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης µετά την πρώτη αποσφράγιση της
πρωτοταγούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των
αντιδραστηρίων εργασίας.

•

Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά µε την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την
ακρίβεια, την επαναληψιµότητα, την αναπαραγωγιµότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις
γνωστές αλληλεπιδράσεις.

•

Ένδειξη του τυχόν απαιτούµενου ειδικού εξοπλισµού και πληροφορίες για την αναγνώριση
του ειδικού αυτού εξοπλισµού, προκειµένου να χρησιµοποιείται ορθώς.

•

Τον τύπο του δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής,
προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την
προετοιµασία του ασθενούς.

•
10. Τη

Λεπτοµερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος.
διαδικασία

µετρήσεως

που

πρέπει

να

ακολουθείται

µε

το

διαγνωστικό

προϊόν,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση:
•

Της αρχής της µεθόδου.

•

Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια,
επαναληψιµότητα,

αναπαραγωγιµότητα,

όρια

ανίχνευσης,

φάσµα

µετρήσεων,
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πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών παρεµβολών) των
περιορισµών της µεθόδου και πληροφοριών, όσον αφορά τη χρησιµοποίηση, εκ µέρους
του χρήστη, των διαδικασιών και υλικών µετρήσεων αναφοράς.
•

Των πληροφοριών, που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισµό, ο οποίος απαιτείται,
πριν από τη χρησιµοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση,
έλεγχος οργάνων κ.ά.).

•

Ενδείξεων για το κατά πόσο απαιτείται εκπαίδευση των χρηστών.

•

Τη µαθηµατική µέθοδο, µε την οποία υπολογίζονται τα µαθηµατικά αποτελέσµατα και όπου
απαιτείται η µέθοδος προσδιορισµού των θετικών αποτελεσµάτων.

•

Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του
προϊόντος.

11. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες σχετικά µε:
•

Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικασιών επικύρωσης.

•

Αναφορά στον τρόπο βαθµονόµησης του προϊόντος.

•

Τα µεσοδιαστήµατα αναφοράς για τις προσδιοριζόµενες ποσότητας συµπεριλαµβανοµένης
της περιγραφής του πληθυσµού αναφοράς που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη.

•

Αν το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται µε
άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισµό, προκειµένου να λειτουργήσει σύµφωνα µε τον
προορισµό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή
των ενδεδειγµένων προϊόντων ή εξοπλισµού που πρέπει να χρησιµοποιούνται, προκειµένου
να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασµός.

•

Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης του
προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτοµερή στοιχεία για
τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και της βαθµονόµησης που απαιτούνται για να
εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.

•

Πληροφορίες για την διάθεση των αποβλήτων.

•

Πληροφορίες σχετικά µε κάθε πρόσθεση επεξεργασία ή χειρισµό που απαιτείται προτού
χρησιµοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση).

•

Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόµενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.

•

Λεπτοµερή στοιχεία για τις κατάλληλες µεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύµανσης.

•

Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους
που σχετίζονται µε τη χρησιµοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών προϊόντων
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών µέτρων προστασίας, αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει
ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, που πρέπει να εφίσταται η προσοχή των χρηστών
στη δυνητική µολυσµατική φύση της.

•

Την ηµεροµηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσεως.

12. Μετά την κατακύρωση ο µειοδότης υποχρεούται να επισηµαίνει επιπλέον κάθε µονάδα
συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται µε: Α. Τα στοιχεία του προµηθευτή, Β. Την

ένδειξη

«ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ».
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4.

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο κάθε φορέας ΠΦΥ διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό έλεγχο µε εργαστηριακά
δεδοµένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη
διάρκεια χρήσεως, µετά από σχετική τεκµηριωµένη αναφορά του Προϊσταµένου του Εργαστηρίου.
Σε περίπτωση που απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συµβατική
ποσότητα ή µέρος αυτής, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται
από τον αρµόδιο φορέα, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε µε άλλη, που καλύπτει
τους όρους της σύµβασης.
Εάν τελικά ο προµηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.
Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προµηθευτή µε φροντίδα και δαπάνες του, µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την προσκόµιση των νέων ειδών.
Για το επιπλέον χρονικό διάστηµα που απαιτείται από τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης ή
φόρτωσης ο προµηθευτής λογίζεται εκπρόθεσµος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται
από το ν. 4412/2016.
5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:
Α)

Χώρα προέλευσης των υλικών.

Β)

Εργοστάσιο κατασκευής και τόπο εγκατάστασης του.

Γ)

Χρόνο παράδοσης σε ηµερολογιακές ηµέρες από την παραγγελία.

∆)

Χρόνο ζωής (ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης).

Ε)

Τη συσκευασία του υλικού που πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.

Οι προµηθευτές οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει έδρα το
εργοστάσιο

παραγωγής

αντιδραστηρίων,

η

οποία

θα

βεβαιώνει

ότι

όλα

τα

ζητούµενα

αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου, ότι είναι κατάλληλα για τους
αναλυτές και ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in νitrο αντιδραστηρίων.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται κατά το στάδιο της αξιολόγησης σε επίδειξη διενέργειας των
εξετάσεων µε τα προσφερόµενα υλικά και τους υπάρχοντες αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την
Επιτροπή του διαγωνισµού.
Οι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν δήλωση ότι µπορούν να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα
απόσυρσης, του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την
υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχοµένως άλλων προσώπων καθώς και
την ασφάλεια πραγµάτων.
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Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως ότι µε τα προσφερόµενα αντιδραστήρια
καθώς και τα υλικά βαθµονόµησης και ελέγχου διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του
αιµατολογικού εργαστηρίου.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός
είδους απαιτούµενων αναλωσίµων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν στο σύνολο των αντιδραστηρίων ανά προµηθευτή.
Οι προµηθευτές δεσµεύονται στην περίπτωση που ο προσφερόµενος αριθµός αντιδραστηρίων και
αναλωσίµων δεν καλύψει τις ζητούµενες εξετάσεις, υποχρεούνται να προσφέρουν δωρεάν τις
απαιτούµενες συσκευασίες αντιδραστηρίων και αναλωσίµων προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι
συνολικές απαιτούµενες εξετάσεις ανά εργαστήριο.
Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος µε την οποία θα δηλώνεται ότι: «Αναλώσιµα αντιδραστήρια
και λοιπά υλικά που δεν περιλαµβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες κόστους εξετάσεων της
προσφοράς τους, και τυχόν απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης για τη λειτουργία του
αναλυτικού συστήµατος θα παραδίδονται στους Φορείς της ΠΦΥ δωρεάν, εκτός εάν ο πραγµατικός
αριθµός των εξετάσεων υπερβεί τον αριθµό εξετάσεων που δηλώνονται ότι θα πραγµατοποιηθούν
για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης. Ποσότητες αναλωσίµων και λοιπών υλικών που θα
υπερβαίνουν τις ποσότητες που δηλώνονται στον πίνακα της προσφοράς τους για τον αριθµό
εξετάσεων που δηλώνονται θα παραδίδονται στις φορέων πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
δωρεάν».
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ΕΞΕΤΑΣΗ : ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Οι ποσότητες των κατωτέρω αντιδραστηρίων και υλικών εξαρτώνται από τον αριθµό των εξετάσεων
και τη συσκευασία τους και θα αναφερθούν αναλυτικά από τους προσφέροντες.

1.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 22 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ BECKMAN
COULTER
Α/Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1

ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

ΜΑΧ-Μ

1

5000

1,20 €

6.000,00 €

2

ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΑΧ-Μ

1

3600

1,20 €

4.320,00 €

3

∆ΙΑΒΑΤΩΝ

ΗΜΧ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

3

ΠΕΚΑ-∆ΕΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΗΜΧ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

4

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΜΑΧ-Μ

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

5

ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΧ-Μ
/ΗΜΧ

1

2000

1,20 €

2.400,00 €

6

ΜΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

ΗΜΧ

1

3500

1,2

4.200,00 €

7

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΑΧ-Μ

1

2500

1,20 €

3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Α/Α

1

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ισότονο διάλυµα που χρησιµοποιείται για την αρίθµηση των
κυττάρων χωρίς να αλλοιώνει την φυσική κατάσταση αυτών
Λυτικό αντιδραστήριο µέτρησης της Hb

30.720,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20L

0,5-1L

Σετ αντιδραστηρίων σε συσκευασία για την ταυτοποίηση του
3

λευκοκυτταρικού τύπου χωρίς να αλλοιώνει την φυσική τους

Φιαλίδια

κατάσταση

4

5

Πλυστικό αντιδραστήριο για καθαρισµό και ήπια απολύµανση του
αναλυτή
Πρότυπο ανθρώπινο αίµα 22 παραµέτρων (τριών επιπέδων) για
τον έλεγχο και την ρύθµιση του οργάνου (High, Low, Normal)

5L

Φιαλίδιο
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2.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙA ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ TΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ BECKMAN
COULTER
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ
3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Α/Α

1

Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ890

1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3000

1,20 €

3.600,00 €

2

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τ890

1

3000

1,20 €

3.600,00 €

3

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τ890

1

2000

1,20 €

2.400,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

9.600,00 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σετ αντιδραστηρίων σε συσκευασία:

1

α. Ισότονο διάλυµα 15 L

15L&0,3L

β. Αντιδραστήριο λύσης ερυθρών 0,3 L

2

3

Πλυστικό αντιδραστήριο για καθαρισµό και ήπια
απολύµανση του αναλυτή
Πρότυπο ανθρώπινο αίµα 18 παραµέτρων για τον έλεγχο και
την ρύθµιση του οργάνου.

5L

Φιαλίδιο
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι:
Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονοµασία: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 50048
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 546 23
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΜΑΝΤΟΥΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
- Τηλέφωνο: 2313 320 533,542
- Ηλ. ταχυδροµείο: prom@3ype.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.3ype.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ –
33696200-7
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : 1

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία:

[ ]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν

δεν

υπάρχει

εγκατάστασης
αναφέρετε

ΑΦΜ

στη

χώρα

του

οικονοµικού

φορέα,

άλλον

εθνικό

αριθµό

ταυτοποίησης,

εφόσον

απαιτείται

και

υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

∆ιεύθυνση

στο

∆ιαδίκτυο

(διεύθυνση

[……]

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο

σε

περίπτωση

αποκλειστικότητα,

προµήθειας

του

άρθρου

20:

κατ᾽

[ ] Ναι [] Όχι

ο

οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο,

«κοινωνική

επιχείρηση»iv

ή

προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των

εργαζοµένων

µε

αναπηρία

ή

µειονεκτούντων εργαζοµένων;

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

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.

[…...............]
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[….]
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι

εγγεγραµµένος

σε

κατάλογο/Μητρώο

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

επίσηµο

εγκεκριµένων

οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό

(π.χ.

βάσει

εθνικού

συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε

στα

υπόλοιπα

τµήµατα

της

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου

απαιτείται,

στην

ενότητα

Γ

του

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

α) [……]

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,

εγγράφων):[……][……][……][……]

κατά

περίπτωση,

την

κατάταξη

στον

γ) [……]

επίσηµο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,

συµπληρώστε

τις

δ) [] Ναι [] Όχι

πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον

αυτό

απαιτείται

στη

σχετική

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να

προσκοµίσει

εισφορών

βεβαίωση

κοινωνικής

πληρωµής

ασφάλισης

και
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φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

ε) [] Ναι [] Όχι

απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:
Ο

οικονοµικός

φορέας

Απάντηση:
συµµετέχει

στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςvi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα

στην

ένωση

ή

α) [……]

κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη

β) [……]

διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυµία

της

συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή

[ ]

των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοµατεπώνυµο

[……]

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον

[……]

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδροµική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία

[……]

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Ο

Απάντηση:

οικονοµικός

ικανότητες

φορέας

άλλων

στηρίζεται

οικονοµικών

στις

[]Ναι []Όχι

φορέων

προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV και
στα

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που

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

οικονοµικός

φορέας

Απάντηση:
προτίθεται

να

[]Ναι []Όχι

αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν

ναι

παραθέστε

προτεινόµενων
ποσοστό

της

κατάλογο

υπεργολάβων
σύµβασης

και
που

των
το
θα

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

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι

που

σχετίζονται

µε

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

[] Ναι [] Όχι

καταδίκες:

εις

βάρος

του

οικονοµικού

φορέα

ή

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
µέλος

του

διοικητικού,

διευθυντικού

ή

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης,

λήψης

αποφάσεων

ή

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην
οποία

έχει

οριστεί

απευθείας

περίοδος

αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκµηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
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α)

Ηµεροµηνία

της

καταδικαστικής

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],

σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]

λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)

Εάν

ορίζεται

απευθείας

στην

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού

καταδικαστική απόφαση:

[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκµηρίωση

αναφέρετε:

διεύθυνση,

αρχή

ή

επακριβή

στοιχεία

διατίθεται

(διαδικτυακή

φορέας

έκδοσης,

αναφοράς

των

εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

[] Ναι [] Όχι

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη

σχετικού

λόγου

αποκλεισµού

(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν

ναι,

περιγράψτε

τα

µέτρα

που

[……]

λήφθηκανxxi:
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

ασφάλισης που οφείλει

Εάν ναι, να

Εάν ναι, να

συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,

αναφερθούν

αναφερθούν

των δεδουλευµένων τόκων ή των

λεπτοµερείς

λεπτοµερείς

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό

πληροφορίες

πληροφορίες

πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως

διαπιστώθηκε

η

αθέτηση

των

υποχρεώσεων;
1)

Μέσω

δικαστικής

ή

διοικητικής

απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής

διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxiii
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[……]

[……]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

καταβολή

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

κοινωνικής

των

φόρων
ασφάλισης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ή

εισφορών
διατίθεται

εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες

σχετικά

µε

πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς
του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού

και

εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται

ο

οποιαδήποτε

οικονοµικός
από

φορέας

τις

σε

[] Ναι [] Όχι

ακόλουθες

καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)

αναστολή

επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
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- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται

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

να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη

της

εφαρµοστέας

εθνικής

νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας

υπό

αυτές

αυτές

τις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

περιστάσειςxxvii

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

εγγράφων): [……][……][……]

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει

διαπράξει

ο

οικονοµικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxviii;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

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

πληροφορίες:

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

συνάψει

ο

οικονοµικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν

ναι,

να

πληροφορίες:

αναφερθούν

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

Σελίδα 23 από 39

18PROC002767965 2018-03-07
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν

σύγκρουσης

[] Ναι [] Όχι

συµφερόντωνxxix,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση

συνδεδεµένη

µε

αυτόν

συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί

στην

προετοιµασία

της

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxx;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή

[] Ναι [] Όχι

ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxxi κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο

προηγούµενης

δηµόσιας

σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα
σύµβασης

φορέα

ή

παραχώρησης

προηγούµενης
που

είχε

ως

αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτοµερείς

πληροφορίες:

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

ο

οικονοµικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων

κατά

την

παροχή

των

πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση

της

απουσίας

των

λόγων

αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
απαιτούνται

τα

δικαιολογητικά

από

την

που

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο

τρόπο

τη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα

φορέα,

να

αποκτήσει

εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που

Απάντηση:

συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής

[] Ναι [] Όχι

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί
να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση

όλων

των

απαιτούµενων

Απάντηση

κριτηρίων επιλογής
Πληροί

όλα

τα

απαιτούµενα

κριτήρια

[] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά

επαγγελµατικά

τηρούνται

στην

ή

Ελλάδα

εµπορικά
ή

στο

κράτος

µέλος

η

σχετική

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς

εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν

[…]

που

µητρώα

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

των εγγράφων):

αναφέρετε:

[……][……][……]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:

[] Ναι [] Όχι

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός φορέας

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

συγκεκριµένου

µέλος

οργανισµού

για

να

έχει

τη

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν

η

σχετική

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

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

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

και

χρηµατοοικονοµική

Απάντηση:

επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος:

του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό

εργασιών:[……][…]νόµισµα

οικονοµικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα

έτος:

[……]

[……]

κύκλος

κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

έγγραφα της σύµβασης :
έτος:
και/ή,

[……]

κύκλος

εργασιών:[……][…]νόµισµα

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή
σύµβασης είναι ο εξής
Εάν

η

σχετική

στα έγγραφα

της

xxxiv:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):

τεκµηρίωση

διατίθεται

[……],[……][…]νόµισµα

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό

νόµισµα

τοµέα που καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα

ή

νόµισµα

της

σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών ετών
που απαιτούνται είναι ο εξής:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]
νόµισµα

και/ή,

Σελίδα 28 από 39

18PROC002767965 2018-03-07
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξήςxxxv:

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):

Εάν

[……],[……][…] νόµισµα

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3)

Σε

περίπτωση

που

οι

πληροφορίες

[…................................…]

σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη την
απαιτούµενη

περίοδο,

αναφέρετε

την

ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον

αφορά

τις

χρηµατοοικονοµικές

(προσδιορισµός

της

απαιτούµενης

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική

αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yxxxvii -και η

διακήρυξη

αντίστοιχη αξία)

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές των
απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη

επαγγελµατικών

κινδύνων

[……][…]νόµισµα

του

οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή

[……..........]

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται

να) έχουν

προσδιοριστεί

στη

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα

έγγραφα

της

σύµβασης

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

έργων:

σχετική

Κατά

τη

διάρκεια

της

περιόδου

αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που
έχει προσδιοριστεί:

διακήρυξη

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καλή

εκτέλεση

και

σηµαντικότερων

ολοκλήρωση

εργασιών

των

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

διατίθεται
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)

Μόνο

για

δηµόσιες

συµβάσεις

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη

προµηθειών

και

δηµόσιες

συµβάσεις

σχετική

τη

διάρκεια

της

περιόδου

αναφοράςxxxix, ο οικονοµικός φορέας έχει
προβεί

στις

ακόλουθες

κυριότερες

παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί
ακόλουθες

ή

στην

πρόσκληση

ή

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην

υπηρεσιών:
Κατά

διακήρυξη

ή

έχει

κυριότερες

παράσχει

τις

υπηρεσίες

του

είδους που έχει προσδιοριστεί:

διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα

ποσά

φή

ηµεροµ

παραλήπ

ηνίες

τες

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2)

Ο

οικονοµικός

χρησιµοποιήσει
προσωπικό

ή

φορέας

µπορεί

να

το

ακόλουθο

τεχνικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

[……..........................]

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
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Στην

περίπτωση

δηµόσιων

συµβάσεων

[……]

έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
χρησιµοποιήσει

το

ακόλουθο

τεχνικό

προσωπικό

τις

ακόλουθες

τεχνικές

ή

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον

[……]

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει
τα ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόσει

τα

ακόλουθα

[....……]

συστήµατα

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού και
ανίχνευσης

κατά

την

εκτέλεση

της

σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα

ή

υπηρεσίες

ανταποκρίνονται

σε

που

πρέπει

κάποιον

να

ιδιαίτερο

σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια

ελέγχωνxlii

παραγωγικό

όσον

δυναµικό

ή

αφορά
τις

[] Ναι [] Όχι

το

τεχνικές

ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα

µελέτης

και

έρευνας

που αυτός

διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;
6)

Οι

ακόλουθοι

επαγγελµατικών

τίτλοι

σπουδών

προσόντων

και

διατίθενται

από:
α)[......................................……]
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται

στη

σχετική

πρόσκληση

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)

ή
β) [……]
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β) τα διευθυντικά στελέχη του:

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει

τα

περιβαλλοντικής

ακόλουθα
διαχείρισης

[……]

µέτρα
κατά

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

την

εκτέλεση της σύµβασης:
8)

Το

µέσο

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]

αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
[........], [.........]

κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη

[……]

διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,

(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει

σε

τρίτους

υπό

[....……]

µορφή

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα

δείγµατα,

φωτογραφίες

των

περιγραφές

προϊόντων

που

[] Ναι [] Όχι

ή
θα
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται

από

πιστοποιητικά

γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

[] Ναι [] Όχι
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί

ο

οικονοµικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα
ελέγχου

ή

ποιότητας

υπηρεσίες
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα οποία
βεβαιώνεται

η

καταλληλότητα

των

προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα,
και

τα

διακήρυξη

οποία
ή

ορίζονται

στην

στη

πρόσκληση

σχετική
ή

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

στα

έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται
στη διακήρυξη;
Εάν

όχι,

εξηγήστε

τους

λόγους

και

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα

η

σχετική

τεκµηρίωση

επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

εγγράφων):

[……][……][……]

µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα

διασφάλισης

ποιότητας

και

Απάντηση:

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει

που

πιστοποιητικά

[] Ναι [] Όχι

έχουν

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
πρότυπα

µε

τα

απαιτούµενα

διασφάλισης

ποιότητας,

συµπεριλαµβανοµένης
προσβασιµότητας

της

για

άτοµα

µε

ειδικές

ανάγκες;
Εάν

εξηγήστε

όχι,

τους

λόγους

και

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα

[……] [……]

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

Εάν

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

η

σχετική

τεκµηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει

πιστοποιητικά

που

[] Ναι [] Όχι

έχουν

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται

µε

τα

απαιτούµενα

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν

εξηγήστε

όχι,

τους

λόγους

και

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα

[……] [……]

µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

διαχείρισης:
Εάν

η

σχετική

τεκµηρίωση

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν
να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες
µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για

κλειστές

διαδικασίες,

ανταγωνιστικές

διαδικασίες

µε

διαπραγµάτευση,

διαδικασίες

ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις

[….]

κριτήρια

ή

κανόνες

εφαρµοστούν

για

που

τον

πρόκειται

περιορισµό

να
του

αριθµού των υποψηφίων µε τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή
λοιπές

µορφές

αποδεικτικών

εγγράφων,

[] Ναι [] Όχιxlv

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός

φορέας

διαθέτει

τα

απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το
καθένα:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α],
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό,
αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

ii

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

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι

πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού
δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που

ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό

αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300

της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και
εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως

κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός

ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής
και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση

αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την

επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί,
ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.
xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxx Πρβλ άρθρο 48.
xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι

εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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