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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘
ΥΑΝΙΑ: 08 - 11 - 2019
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 23524
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεψξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 15/πξαθη. 33/10-10-2019 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.
Υαλίσλ(ΑΓΑ: ΦΠ0646907Σ-5ΟΞ) θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νφκν 4412/2016 (ΦΔΚ
147/Α/08-08-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ). Όπσο απηνί ηζρχνπλ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΡΟΓΙΩΝ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ (CPV:33140000-3)
ΜΔ ΓΩΡΔΑΝ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο i-supplies

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο
ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΧ ΣΗ
ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ

Γεςηέπα 18-11-2019 και ώπα 11:00π.μ.

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ
ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Δ-MAIL:
xgalani@chaniahospital.gr

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΡΟΓΙΩΝ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

(CPV:33140000-3)
ΜΔ ΓΩΡΔΑΝ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1311

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

19REQ005797231
Πξνυπνινγηζκφο : 22.878,00 εςπώ ζπκπ.Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Πξνυπνινγηζκφο : 18.450,00 εςπώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : 120 εκέξεο.

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

ΣΔΜΑΥΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Σει: 28210 22310 Δ-mail: xgalani@chaniahospital.gr

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΗΝΑ ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ

1
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ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΡΟΓΙΩΝ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ (CPV:33140000-3)

Πεπιγπαθή είδοςρ

/
Α

ΣΔΜΑΥΙΑ

Α

Ποζόηηηα ζε

ΜΔ ΓΩΡΔΑΝ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ
ΤΝΟΛΙΚΗ

ΚΓΚ

ΣΙΜΗ Π.Σ.

Π.Σ.

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ

ΦΠΑ 24%

ΑΞΙΑ ΜΔ

ΦΠΑ

ΚΑΔ

ΦΠΑ

Αθξφδηα γελλήηξηαο
παικηθνχ πιάζκαηνο
1

(CPV:33140000-3)

50

369,00 €

57.155

18.450,00 €

4.428,00 €

22.878,00 €

1311

κε δσξεάλ ζπλνδφ
εμνπιηζκφ ηε γελλήηξηα
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ
Σν ρεηξνπξγηθφ ζχζηεκα λα ελδείθλπηαη γηα ηελ θνπή θαη αηκνπεμτα καιαθψλ ηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα γεληθψλ, πιαζηηθψλ,
θαξδηνρεηξνπξγηθψλ,

θαη

επαλνξζσηηθψλ

(φπσο

νη

ηνκέο

ζην

δέξκα

θαη

ε

δεκηνπξγία

δεξκαηηθψλ

θξεκλψλ),

σηνξηλνιαξπγγνινγηθψλ, γπλαηθνινγηθψλ, νξζνπαηδηθψλ, αξζξνζθνπηθψλ, ζπνλδπιηθψλ θαη λεπξνρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
Η γελλήηξηα λα παξέρεη (RF) ελέξγεηα ξαδηνζπρλνηήησλ ζε θαηάιιειν αθξφδην πιάζκαηνο κνλνπνιηθήο ρεηξνιαβήο κηαο ρξήζεο ην
φπνην δεκηνπξγεί ηνληηθφ λέθνο (πιάζκα) θαη κεηαδίδεη ηελ ελέξγεηα ζην ρεηξνπξγηθφ πεδίν κε ειάρηζηε ζεξκηθή θαηαζηξνθή.
Ηλεκηποσειποςπγικέρ λειηοςπγίερ
Η γελλήηξηα λα έρεη ηηο εμήο επηινγέο ιεηηνπξγίαο:
ΛΕΙΣΟΤΡΓΊΕ ΚΟΠΉ:

• Υακειή θνπή - Κνπή αθξίβεηαο κε θάπνηα αηκφζηαζε θαη ειάρηζηεο παξάπιεπξεο βιάβεο.
• Μέζε θνπή (θαζαξή θνπή) - Κνπή αθξίβεηαο κε απμεκέλε αηκφζηαζε θαη παξάπιεπξεο βιάβεο.
•Τςειή θνπή (κηθηή θνπή) - Κνπή αθξίβεηαο κε ηζρπξή αηκφζηαζε

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ ΑΙΜΟΣΑΗ:

Η αηκφζηαζε λα απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε ξχζκηζε.
•Υακειή αηκφζηαζε (ηνπηθή αηκφζηαζε)
•Τςειή αηκφζηαζε (ςεθαζκφο)
Η γελλήηξηα λα δηαζέηεη ηηο αθφινπζεο δπλαηφηεηεο:

• λα ζπλδένληαη αθξφδηα πιάζκαηνο ηα φπνηα δηαζέηνπλ δπν θνκβία έλα γηα θνπή θαη έλα γηα αηκφζηαζε θαη λα δηαζέηνπλ
κέζε ζεξκνθξαζία 40-170°C.

•

Πξναηξεηηθά λα δηαζέηεη Πνδνδηαθφπηε γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ζπζθεπήο (αζχξκαηνο πνδνδηαθφπηεο ππέξπζξσλ)

•

Να δηαζέηεη ηέζζεξα θνπκπηά πξνεπηιεγκέλσλ κλεκψλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάθιεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε
(πξνεπηιεγκέλα ζεκεία ξχζκηζεο θαη επίπεδα έληαζεο ήρνπ)

•

Να δηαζέηεη ππνδνρή ζχλδεζεο ειεθηξνδίνπ επηζηξνθήο αζζελνχο θαη αλίρλεπζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο.

•

Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο LCD κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θνπήο θαη ηεο αηκφζηαζεο ζε θιίκαθα απφ ην 1-10 .
Δπί ηεο νζφλεο λα εκθαλίδνληαη πιεξνθνξηαθά κελχκαηα (πρ έλδεημε γηα ηελ γείσζε), θαζψο θαη κελχκαηα ζθαικάησλ
θαη βιαβψλ.

•

Να δηαζέηεη ερεηηθά ζήκαηα - Ήρνη ελεξγνπνίεζεο θαη ήρνη ζπλαγεξκνχ.

•

Η γελλήηξηα λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ απηνειέγρνπ ην φπνην λα ηξέρεη ζε θάζε εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο.
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Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα αθφινπζα αθξφδηα πιάζκαηνο :

1. Αθξφδην παικηθνχ πιάζκαηνο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηχπνπ ζπάηνπιαο κε δηάκεηξν ιεπίδαο 4 ρηι πεξίπνπ,
πεξηζηξεθφκελν θαη εχθακπην άθξν, κε δπν θνκβία έλα θνπήο θαη έλα αηκφζηαζεο. Σν αθξφδην είλαη κνλσκέλν
πεξηθεξηθά θαηά 99,5% γηα αθξίβεηα ζηελ ηνκή θαη ειάρηζην ηξαπκαηηζκφ παξαθείκελσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ.

2. Αθξφδην παικηθνχ πιάζκαηνο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηχπνπ βειφλεο, κε πεξηζηξεθφκελν θαη εχθακπην άθξν, κε δπν
θνκβία έλα θνπήο θαη έλα αηκφζηαζεο.

3. Αθξφδην παικηθνχ πιάζκαηνο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο κε 2 θνκβία (θνπή- αηκφζηαζε) κε ελζσκαησκέλν απιφ
αλαξξφθεζεο θαη ηειεζθνπηθή εχθακπηε πεξηζηξεθφκελε ιεπίδα άθξνπ 3mm πεξίπνπ κε κήθνο εξγαζίαο απφ 5cm
έσο 15cm πεξίπνπ. Σν αθξφδην είλαη κνλσκέλν πεξηθεξηθά θαηά 99,5% γηα αθξίβεηα ζηελ ηνκή θαη ειάρηζην
ηξαπκαηηζκφ παξαθείκελσλ αλαηνκηθψλ δνκψλ.

4. Αθξφδην γελλήηξηαο παικηθνχ πιάζκαηνο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο κε 2 θνκβία (θνπή-αηκφζηαζε) κε ελζσκαησκέλν
απιφ αλαξξφθεζεο θαη επζεία θαη θπξηή εχθακπηε πεξηζηξεθφκελε ιεπίδα θαηάιιειν γηα επεκβάζεηο
ακπγδαιεθηνκήο- αδελνηνκήο.

5. Αθξφδην παικηθνχ πιάζκαηνο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηχπνπ ζπάηνπιαο κε δηάκεηξν 3 ρηι πεξίπνπ, πεξηζηξεθφκελν
θαη εχθακπην άθξν, κε δπν θνκβία έλα θνπήο θαη έλα αηκφζηαζεο, κε ελζσκαησκέλν απιφ αλαξξφθεζεο,
ηειεζθνπηθά εθηεηλφκελν 5,5 εθ -15 εθ.
Να δηαζέηεη ηα αθφινπζα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά

πρλφηεηα:

Κνπήο (Cut): 1,5 kHz Αηκφζηαζεο (Coaq): 600 Ηδ πεξίπνπ

πρλφηεηα δηθηχνπ

50/60Ηδ πεξίπνπ

Ηδ
Σάζε δηθηχνπ (V)
Γηαζηάζεηο

115/230V πεξίπνπ
Πιάηνο 35 εθ πεξίπνπ Μήθνο 38,5εθ πεξίπνπ Ύςνο 18εθ
πεξίπνπ

Βάξνο

12Kq πεξίπνπ

Βαζκφο πξνζηαζίαο έλαληη δηείζδπζεο λεξνχ:

ΙΡΥΟ

ρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο:

UL60601-1; IEC 60601-1, 60601-1-4, 60601-1-2, 60601-2-2;
CAN/CSA C22.2 NO. 601.1

ΜΔΓΙΣΗ ΙΥΤ ΔΞΟΓΟΤ ΡΑΓΙΟΤΥΝΟΣΗΣΧΝ (RF)
Υακειή θνπή

160 W ζηα 200 Χ πεξίπνπ

Μέζε θνπή

60 W ζηα 400 Χ πεξίπνπ

Τςειή θνπή

80 W ζηα 400 Χ πεξίπνπ

Υακειή αηκνπεμία

80 W ζηα 400 Χ πεξίπνπ

Τςειή αηκνπεμία

60 W ζηα 500 Χ πεξίπνπ

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΜΔΓΙΣΗ ΣΑΗ RF voltage

Υακειή θνπή 1

1600 πεξίπνπ

Υακειή θνπή 2

1200 πεξίπνπ

Μέζε θνπή

1600 πεξίπνπ

Τςειή θνπή (κηθηή 1)

2200 πεξίπνπ

Τςειή θνπή (κηθηή 2)

3100 πεξίπνπ
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Τςειή θνπή (κηθηή 3)

3900 πεξίπνπ

Υακειή αηκφζηαζε 1

3500 πεξίπνπ

Υακειή αηκφζηαζε 2

4600 πεξίπνπ

Τςειή αηκφζηαζε

5500 πεξίπνπ

ΑΚΡΟΓΙΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ

-

Σν αθξφδην-ρεηξνιαβή λα είλαη κνλνπνιηθφ, απνζηεηξσκέλν θαη κίαο ρξήζεο.
Να ελδείθλπηαη γηα ηελ θνπή θαη αηκνπεμία καιαθψλ ηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.
Να δηαζέηεη δχν θνκβία, ην έλα γηα ηελ ιεηηνπξγία θνπήο (Cut Mode) θαη ην άιιν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο
αηκφζηαζεο (Coag Mode).
Να θέξεη ζην άθξν ιεπίδα 3mm, ε νπνία λα είλαη εχθακπηε θαη λα δχλαηαη λα πεξηζηξαθεί.
Να αλαπηχζζεη ρακειή ζεξκνθξαζία ζην άθξν ηνπ, 40-170°C πεξίπνπ, πνιχ ρακειφηεξε απφ ηελ θιαζηθή
κνλνπνιηθή δηαζεξκία, κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ζεξκηθήο βιάβεο ζηνπο παξαθείκελνπο ηζηνχο.

-

Σν άθξν ηνπ λα είλαη θαηά 99.5% κνλσκέλν νχησο ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε κεηαθνξά πεξηηηήο ζεξκηθήο
ελέξγεηαο ζην πεδίν.

-

Σν αθξφδην-ρεηξνιαβή λα είλαη ηειεζθνπηθά θαη ην κήθνο εξγαζίαο ηνπ λα δχλαηαη λα ξπζκηζηεί απφ 5.5cm
έσο 15cm πεξίπνπ.
Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν απιφ αλαξξφθεζεο γηα ηελ απαγσγή ηνπ θαπλνχ.
ηε ζπζθεπαζία λα πεξηιακβάλεηαη εηδηθή ζήθε γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ
ζηελ νπνία λα ππάξρνπλ εγθνπέο γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ θαισδίνπ θαζψο θαη εηδηθή ζρηζκή γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ηνπ άθξνπ.

ΑΚΡΟΓΙΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟΤ ΠΛΑΜΑΣΟ ΑΜΤΓΓΑΛΔΚΣΟΜΗ -ΑΓΔΝΟΣΟΜΗ

Αθξφδην γελλήηξηαο παικηθνχ πιάζκαηνο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο κε 2 θνκβία (θνπή - αηκφζηαζε) κε ελζσκαησκέλν
απιφ αλαξξφθεζεο, κε επζεία θαη θπξηή εχθακπηε πεξηζηξεθφκελε ιεπίδα θαηάιιειν γηα επεκβάζεηο
ακπγδαιεθηνκήο - αδελνηνκήο.
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα εμήο έγγξαθα
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ ηεο πξνζθνξάο.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο
ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη
πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο
ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρψξα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο α) – γ) (φπσο απηά αλαθέξνληαη θαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β'
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ
κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα ζε απηφ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή
βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ε) Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφο κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεη καδί κε ηελ πξνζθνξά
πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο.
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