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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2020-11/ΣΠ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ»
CPV:90921000-9
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ
(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ»
CPV:90921000-9
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για τις ετήσιες ανάγκες του
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σε εφαρμογή του
πίνακα προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020
Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του ν.4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή)
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ,2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ»
2. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
3. τον ν.4250/2014 (Α΄74) « Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-τροποποίηση διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
Β. Τις αποφάσεις –έγγραφα:
1. Η με αριθ. 538/20-03-2020 Πράξη Διοικητή περί ορισμού επιτροπής σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΜΥΟΚΤΟΝΙΑ» CPV:90921000-9
2. Το με Αριθ. Πρωτ.8888/04-06-2020 πρακτικό προδιαγραφών
3. Το με αριθμ. Β7/Συν.15η/17-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΩΦ46906Ι-389) απόσπασμα έγκρισης του με Αριθ.
Πρωτ.8888/04-06-2020 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών του ΔΣ του Νοσοκομείου αναφορικά με
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ
(ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ»
CPV:90921000-9, για τις ετήσιες ανάγκες του, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.700,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σε εφαρμογή του πίνακα προγραμματισμού διαγωνισμών
προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020
3. Το με αριθμ.Β27/Συν.15η /17-06-2020(ΑΔΑ: ΩΧ4Φ46906Ι-ΑΑΙ) απόσπασμα πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου σχετικά με την έγκριση της 4ης υποβολής του Πίνακα
Προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020
4. Η απόφαση δέσμευσης 2077/03-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΨΚ46906Ι-Ξ6Α) με α/α 596 η οποία θα βαρύνει
τον ΚΑΕ 0419.01
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Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει στην αναζήτηση ανάδειξης αναδόχου αναφορικά με
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ» CPV:909210009 προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για τις ετήσιες ανάγκες
του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, σε εφαρμογή
του πίνακα προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020
Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία
Είδος διαγωνισμού

Απευθείας ανάθεση

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Πέμπτη 23-07-2020 Ωρα 14:30 μ.μ

Χρόνος διενέργειας

Ημερομηνία 24-07-2020
Ημέρα Παρασκευή Ωρα 12:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής
Αντίστασης 161, ΤΚ 55134 Θεσσαλονίκη

Περιγραφή έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Κωδικός CPV
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη
Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΜΥΟΚΤΟΝΙΑ»
90921000-9

1.700,00 € με ΦΠΑ
1.370,97 € χωρίς ΦΠΑ
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Γραφείο
Προμηθειών

.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ειδικοί όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των γενικών όρων του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας χρόνος από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με
μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου για την τρίμηνη παράτασή της.
Κατά την εκτέλεση του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να παρέχει υπηρεσίες καταπολέμησης των τρωκτικών και εντόμων στις εγκαταστάσεις του
Νοσοκομείου «Άγιος Παύλος και του Αξονικού τομογράφου της Τούμπας, σύμφωνα με τους νόμους και
τις διατάξεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του.
2. Να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση του Νοσοκομείου για την επίλυση του όποιου έκτακτου
προβλήματος παρασίτων προκύπτει, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του Νοσοκομείου.
3. Να διαθέτει:
 Άδεια καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα
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αντίγραφα.
 Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/2015 , ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007 τα οποία θα επισυνάψουν σε επικυρωμένα αντίγραφα με την κατάθεση της προσφοράς.
 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
 Εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης ανάλογων έργων καταπολέμησης παρασίτων σε φορείς του
Δημοσίου. Να κατατεθούν σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
 Προσωπικό και εξοπλισμό ικανό για την αποτελεσματική εφαρμογή του έργου. Να κατατεθεί
κατάσταση ανθρώπινου δυναμικού από την Επιθεώρηση Εργασίας με αποδεικτικά εκπαίδευσης,
επιμόρφωσης και προηγούμενης εμπειρίας τους καθώς και κατάσταση του διατιθεμένου εξοπλισμού.
4. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, άδειες των οποίων καθώς και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να καταθέσει
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της προσφοράς. Από τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να
προκύπτει ότι τα σκευάσματα είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο (ή με ελάχιστη τοξικότητα και μικρή υπολειματικότητα), άμεσης
δράσης και σταθερά στο φως και τη θερμοκρασία. Η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρχει κίνδυνος επαφής τους με οργανισμούς μη στόχους, τρόφιμα
και υλικά συσκευασίας. Στην προσφορά θα αναφέρονται η ονομασία των φαρμάκων, η σύνθεση, η
δοσολογία τους, ο αριθμός έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το εργοστάσιο παραγωγής
τους.
5. Να παραδίδει βεβαιώσεις πεπραγμένων μετά από κάθε επίσκεψη οι οποίες θα συνυπογράφονται
από υπεύθυνο επιστήμονα της εταιρείας καταπολέμησης και την τριμελή επιτροπή ελέγχου που θα
ορισθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Στις βεβαιώσεις θα καταγράφονται οι δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν, υλικά και σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν (δόσεις, δραστικές ουσίες,
αντίδοτα), ο χώρος και ο χρόνος εφαρμογής τους.
6. Μετά το πέρας του ελέγχου και όχι μετά την πάροδο 10 ημερών, ο ανάδοχος θα υποβάλλει
γραπτή αναφορά (έκθεση) με την πορεία εξέλιξης του έργου (καταγραφή παρουσίας και
δραστηριότητας παρασίτων, κατανάλωση δολώματος, περιττώματα, αριθμός νεκρών ή ζώντων
παρασίτων κ.α) και τα πιθανά διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να λάβει το Νοσοκομείο για τη
διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας του Νοσοκομείου με την αποτροπή της εισόδου ή της
παραμονής των παρασίτων στις εγκαταστάσεις του (καθαριότητα, διαχείριση αποβλήτων , ορθή
αποθήκευση προϊόντων κ.α.).
7. Ο Ανάδοχος και το Νοσοκομείο θα διατηρούν ένα φάκελο πληροφοριών ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 Τους όρους της σύμβασης
 Ένα επικαιροποιημένο σχεδιάγραμμα (κάτοψη) των εγκαταστάσεων που θα παρουσιάζονται
ξεχωριστά όλοι οι δολωματικοί σταθμοί και οι σταθμοί καταγραφής παρασίτων.
 Αρχείο παρακολούθησης δολωματικών σταθμών τρωκτικών ( Δεδομένα κατανάλωσης δολώματος)
 Αρχείο παρακολούθησης σταθμών καταγραφής (δεδομένα σχετικά με το είδος, αναπτυξιακά
στάδια, αφθονία των καταγραφόμενων παρασίτων)
 Τις εκθέσεις πεπραγμένων από τις επιθεωρήσεις ρουτίνας
 Πληροφορίες για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται (αριθμός έγκρισης, δελτία δεδομένων
ασφαλείας)
8. Ειδικά για τα μαγειρεία θα συντάσσεται ξεχωριστό πρωτόκολλο επιθεώρησης ρουτίνας και γραπτή
αναφορά (έκθεση) τα οποία μαζί με την κάτοψη των μαγειρείων με τους δολωματικούς σταθμούς θα
φυλάσσονται σε ξεχωριστό φάκελο.
9. Να εφαρμόζει επιθεωρήσεις ρουτίνας 18 φορές ετησίως (μία ανά μήνα και συχνότερα τους
καλοκαιρινούς μήνες) κατά τις οποίες θα γίνεται έλεγχος για ίχνη παρουσίας εντόμων και τρωκτικών σε
όλα τα κτίρια του Νοσοκομείου, και του Αξονικού τομογράφου της Τούμπας. Επίσης θα γίνεται έλεγχος
όλων των δολωματικών σταθμών και των σταθμών παρακολούθησης- καταγραφής, θα ανανεώνονται
τα παρασιτοκτόνα και μη σκευάσματα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα γίνεται ψεκασμός σε περίπτωση
ενεργού προσβολής. Τουλάχιστον για ένα μέρος των επιθεωρήσεων ο τεχνικός της ανάδοχης εταιρείας
θα συνοδεύεται από την τριμελή επιτροπή ελέγχου που θα ορισθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
10. Κατά την πρώτη επιθεώρηση θα πραγματοποιηθεί προληπτικός ψεκασμός στους χώρους
αυξημένης επικινδυνότητας (μαγειρεία, αποθήκες, υπόγεια) και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο από την
επιτροπή του Νοσοκομείου κατόπιν του οποίου θα ακολουθήσει σχολαστικός καθαρισμός.
11. Ο απολυμαντής να διαθέτει ειδική στολή, να φέρει γάντια, γυαλιά ασφαλείας, μάσκα, μπότες και
σκούφο κατά την ώρα της εργασίας του, και να φέρει μαζί του κιβώτιο Α’ Βοηθειών με τα αντίδοτα
σκευάσματα.

3

ΑΔΑ: Ω0ΚΧ46906Ι-Ρ37

12. Εάν μετά την εφαρμογή συνεχίζεται η καθημερινή επανεμφάνιση εντόμων και τρωκτικών ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει χωρίς αμοιβή τη χρήση της μεθόδου μέχρι να
εξαφανιστούν όλα τα έντομα και τα τρωκτικά με δυνατότητα αλλαγής φαρμάκου.
13. Το συνεργείο θα πρέπει να συνεργάζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με το Νοσοκομείο, για
την επίβλεψη και έλεγχο κατά την ώρα της απολύμανσης και θα πρέπει να είναι άψογο από πλευράς
συμπεριφοράς στους εργαζόμενους.
14. Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού φύλλο συμμόρφωσης προς τους
ειδικούς όρους της διακήρυξης με σχολιασμό παράγραφο προς παράγραφο.
15. Η συνολική προσφορά θα δοθεί σε συνολικό ποσό για ένα έτος (θα περιλαμβάνει εργασία και
υλικά), η δε πληρωμή θα γίνεται βάση τιμολογίου που θα εκδίδεται μία φορά το μήνα με ποσό ίσο προς
το 1/12 του συνολικού ποσού της προσφοράς.
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Έλεγχος Εντόμων Αποθηκευμένων Προϊόντων
1. Στους χώρους παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων που μπορεί να προσελκύουν έντομα
αποθηκευμένων προϊόντων θα γίνεται επιθεώρηση και έλεγχος όλων των μηχανημάτων επεξεργασίας
και παραγωγής τροφίμων καθώς και των συσκευών αποθήκευσης κατά τη διάρκεια μη παραγωγικών
ωρών (12 φορές ετησίως).
2. Σαν ανιχνευτές παρουσίας εντόμων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές καταγραφής
(παγίδες κόλλας ελκυστικές, φερομονικές παγίδες λεπιδόπτερων). Οι θέσεις των παγίδων αυτών
πρέπει να σημειώνονται σε κάτοψη του χώρου. Η ημερομηνία επιθεώρησης, οι αλλαγές των ελκυστικών
και τα ευρήματα πρέπει να καταγράφονται συστηματικά.
3. Η εφαρμογή εντομοκτόνων θα πρέπει να διατηρείται σε ελάχιστα επίπεδα και μόνο για την
περίπτωση διαχείρισης ενεργούς προσβολής. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται προληπτικοί
ψεκασμοί, καπνισμοί ή σκονισμοί πέραν του αρχικού ψεκασμού.
4. Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
ακεραιότητα των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων.
5. Προληπτικοί ψεκασμοί πάνω σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται τρόφιμα δεν θα
πραγματοποιούνται. Θα γίνονται μόνο ψεκασμοί με ειδικά ακροφύσια (λεπτής δέσμης) σε δυσπρόσιτες
επιφάνειες όπου μπορούν να φωλιάζουν έντομα.
Έλεγχος Κατσαρίδων
1. Σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος παρουσίας κατσαρίδων (θάλαμοι, μαγειρεία, υπόγεια) πρέπει
να τοποθετηθούν παγίδες κόλλας με ελκυστικό οι οποίες θα ελέγχονται σε όλες τις επιθεωρήσεις
ρουτίνας και θα αντικαθίστανται ανάλογα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
2. Ο αριθμός των κατσαρίδων θα καταγράφεται στο αρχείο παρακολούθησης σταθμών καταγραφής
για την παρακολούθηση της εξέλιξης της προσβολής και της αντιμετώπισής της.
3. Οι θέσεις των παγίδων πρέπει να σημειώνονται στην κάτοψη των εγκαταστάσεων του
νοσοκομείου.
4. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη εντατικής καταπολέμησης, οι επιθεωρήσεις θα γίνονται
τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας και εφαρμογή εντομοκτόνου
(κατσαριδοκτόνα gel στους θαλάμους και ψεκασμοί στα μαγειρεία)
5. Οι επιθεωρήσεις θα ακολουθήσουν και μετά την εξαφάνιση των κατσαρίδων για να διασφαλιστεί ότι
δεν έχουν εκκολαφθεί νύμφες (σε αυτή την περίπτωση θα συνεχίζεται η χρήση των παγίδων κόλλας
κατά τις επιθεωρήσεις αυτές).
Έλεγχος Τρωκτικών
1. Οι θέσεις των δολωματικών σταθμών θα καταγραφούν σε μια κάτοψη των εσωτερικών και των
εξωτερικών χώρων του νοσοκομείου, η οποία θα κατατεθεί στην προσφορά και θα αξιολογηθεί.
2. Στους χώρους των μαγειρείων δεν θα χρησιμοποιούνται τρωκτικοκτόνα σκευάσματα εκτός εάν
αντιμετωπίζεται ενεργός προσβολή.
3. Απαγορεύεται να γίνει χρήση εκτεθειμένων δολωμάτων σε εσωτερικές θέσεις. Το τρωκτικοκτόνο
σκεύασμα θα πρέπει να στερεώνεται ασφαλώς μέσα σε πλαστικούς ανθεκτικούς ή μεταλλικούς
δολωματικούς σταθμούς, ειδικά σχεδιασμένους για να αποφεύγεται η τυχαία επαφή του φαρμάκου με
οργανισμούς μη στόχους.
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4. Οι δολωματικοί σταθμοί θα αριθμηθούν, θα στερεωθούν μόνιμα σε συγκεκριμένη θέση, η οποία θα
καταγραφεί σε σχεδιάγραμμα του νοσοκομείου.
5. Οι εσωτερικοί δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ασφαλίζουν με κλειδί , αντίγραφο του οποίου θα
έχει και ο εξουσιοδοτημένος ως υπεύθυνος υπάλληλος του νοσοκομείου.
6. Δολωματικοί σταθμοί θα τοποθετηθούν περιμετρικά των εγκαταστάσεων, εξωτερικά στις εισόδους
των κτιρίων, στα υπόγεια, τις αποθήκες, καθώς και εξωτερικά και εσωτερικά στα μαγειρεία.
7. Στους εξωτερικούς σταθμούς να γίνεται εκτίμηση κατανάλωσης δολώματος
8. Σε περίπτωση καταγραφής δραστηριότητας τρωκτικών εντός του κτιρίου, θα πρέπει να εφαρμοστεί
ένα εντατικό σχέδιο καταπολέμησης και η προσβεβλημένη περιοχή και οι περιβάλλοντες χώροι θα
επιθεωρούνται σε διαδοχικές μέρες (ακόμη και μη εργάσιμες) έως ότου υπάρξουν 3 συνεχόμενοι
«καθαροί έλεγχοι». Ένας επόμενος έλεγχος θα ακολουθήσει μια εβδομάδα αργότερα για τη διασφάλιση
του αποτελέσματος.
9. Οι παγίδες σύλληψης θα επιθεωρούνται τακτικά και θα διασφαλίζεται ο κατά το δυνατόν ανώδυνος
θάνατος των ζώων και ότι τα νεκρά τρωκτικά δεν θα αποτελέσουν εστία μόλυνσης στο εσωτερικό των
εγκαταστάσεων.
Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419.01 του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:
Ο τίτλος: φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ» CPV:90921000-9
Αρ. Διακ. 2020-11/ΣΠ
 Τα στοιχεία της εταιρίας
 Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, είναι δυνατό να υποβάλλονται είτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση promagpavlos @ outlook . com είτε να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας
(πρωτόκολλο), με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη , με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι και την Πέμπτη 23-07-2020 και
ώρα 14:30.
Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Δικαιολογητικά συμμετοχής-κατακύρωσης
1) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 Απόφαση ΦΕΚ Β
3698/16-11-16. Το « Τ.Ε.Υ.Δ.» συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με τις οδηγίες της κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ), το οποίο είναι μία
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, που έχει τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75) και αποτελεί
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα
μέρη.
2) Οικονομοτεχνική προσφορά
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του. Οι τιμές των προσφορών θα
εκφράζονται σε ευρώ.
Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με την προϋπόθεση ότι με την
προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών.
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3. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο προσφέρων με την προσφορά του είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει:
α)Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την εκδίδεται
για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ.
β) Για την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Το παρόν
δικαιολογητικό καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου-αριθμός καταχώρησης
στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος ΧΙ του Παραρτήματος Α΄του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη Δήλωση
Αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 πμ στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το
επιθυμούν.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών και συντάσσει πρακτικό με το οποίο
γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται μαζί με το πρακτικό αξιολόγησης και κατακύρωσης
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής
στους προσφέροντες.
Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα
διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.
1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη
μέρα της διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και καλής εκτέλεσης, δεν απαιτείται.
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Νοσοκομείου:
www . agpavlos . gr
 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις
των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας
http:// www . agpavlos . gr . Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως
άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
i

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 75552
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 55134,
- Αρμόδιος για πληροφορίες:Δ. ΤΖΗΜΑ, Γραφείο Προμηθειών
- Τηλέφωνο: 2313 304464
- Ηλ. ταχυδρομείο: promagpavlos@outlook.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.agpavlos.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ» CPV:90921000-9
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 2020-11/ΣΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

i

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

7

ΑΔΑ: Ω0ΚΧ46906Ι-Ρ37

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
i
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
i
μεσαία επιχείρηση ;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
i
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 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.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
i
άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
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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 …):

[……]

i

Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη
διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
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Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που 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). Μέρος III:
Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
i
1.
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·

2.

i

i,i

δωροδοκία ·
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i

3.

απάτη ·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνi.

i·

i

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή
i
οποιουδήποτε προσώπου 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;

[] Ναι [] Όχι

i

Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
i
(«αυτοκάθαρση») ;
i
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
i
[……][……][……][……]
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
i
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]

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 όλες
[] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
i
ασφάλισης , στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
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Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
i
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
i
εγγράφων):
[……][……][……]
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
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1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
i
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής ; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

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,
i
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται , εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
i.
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής
ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

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

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

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.
iii

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

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi
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.”
vii

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.
viii

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).
ix

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

x

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).
xi

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.
xii

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.
xiii

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

14

ΑΔΑ: Ω0ΚΧ46906Ι-Ρ37

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”.
xiv

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.".
xv

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 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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)
xx

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

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).
xxii

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
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
i

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.
xxv

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxvi

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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