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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ‘
ΥΑΝΗΑ: 10 - 05 - 2019
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 10409
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6/πξαθη.13/18-04-2019 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.
Υαλίσλ(ΑΓΑ: 7Ν446907Σ-31Ν) θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν
4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). Όπσο απηνί ηζρύνπλ
ΑΝΑΚΟΗΝΩΝΔΗ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ (CPV: 33141115-9)
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθόξκαο i-supplies

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν
βάζεη ηηκήο
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ

Γεπηέξα 20-05-2019 θαη ώξα 12:00κκ.

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ
ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ
ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Δ-MAIL: xgalani@chaniahospital.gr

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΒΑΜΒΑΚΗΟΤ (CPV: 33141115-9)

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

1311-14.245,58€επξώ

ΑΡΗΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

19REQ004909401
Πξνϋπνινγηζκόο : 5.159,48 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.13%
Πξνϋπνινγηζκόο : 4.565,91 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 13%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Πξνϋπνινγηζκόο : 9.086,10 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο : 7.327,50 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

ΣΔΜΑΥΙΑ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

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

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩN
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ THN ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟY ΒΑΜΒΑΚΗOY CPV 33141115-9

ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ
ΠΟΟΣΖΣΑ

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ
ΣΗΜΖ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
Ή ΣΗΜΖ
ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ
ΡΗΟΤ

ΚΩΓΗΚΟ
ΠΑΡΑΣΖΡΖ
ΣΖΡΗΟΤ

ΜΔΡΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΦΠΑ
13%

ΦΠΑ 24%

ΓΔΝΗΚΟ
ΤΝΟΛΟ

ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ
7,5CM

1.700

0,099

4.4.28

168,30 €

21,88 €

-

190,18 €

39885

ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ
10CM

2000

0,0998

4.4.5

199,60 €

25,95 €

-

225,55 €

3

39887

ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ
15CM

3.780

0,1534

4.4.22

579,85 €

75,38 €

-

655,23 €

4

17224

ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΡΘΗΚΩΝ
12CM

1.400

0,1344

-

188,16 €

24,46 €

-

212,62 €

5

127047

ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΓΡΟΦΙΛΟ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ Δ
ΠΑΚΔΣΑ ΣΩΝ 1000GR

1.400

2,45

4.4.27

3.430,00 €

445,90 €

-

3.875,90 €

128237

ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ Δ
ΤΚΔΤΑΙΑ ΝΑΫΛΟΝ
ΑΚΟΤΛΑ ΣΩΝ 5
ΚΙΛΩΝ

7.500

0,977

-

7.327,50 €

-

1.758,60 €

9.086,10 €

17.780

-

-

11.893,41 €

593,57 €

1.758,60 €

14.245,58 €

Α
/
Α

ΚΩΓΗΚΟ
ΠΟΗΖΖ
Γ.Ν.
ΥΑΝΗΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟ ΒΑΜΒΑΚΗ CPV
33141115-9

1

187279

2

6

ΤΝΟΛΑ

ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ
ΑΝΑ/ΦΠΑ
13%
24%
ΤΝΟΛΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 13%

4.565,91 €
7.327,50 €
11.893,41 €
11.893,41 €

593,57 €

ΦΠΑ 24%

1.758,60 €
593,57 €
1.758,60 €
2.352,17 €

ΓΔΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
5.159,48 €
9.086,10 €
14.245,58 €
14.245,58 €
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΒΑΜΒΑΚΗ ΝΑΡΘΖΚΩΝ

1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από πνιπεζηεξηθό πιηθό, ώζηε λα κελ πξνθαιείηαη εξεζηζκόο θαη
αιιεξγία ζην δέξκα.
2. Να επηδέρνληαη ηνλ κεγαιύηεξν δπλαηό ηαλπζκό κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή κείσζε ησλ
αξρηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπ πιάηνπο θαη πάρνπο .
3. Να επηηξέπνπλ ηελ αλαπλνή ηνπ δέξκαηνο .
4. Να θόβνληαη εύθνια κε ην ρέξη.
5. Να είλαη απηνζπγθξαηνύκελν.
6. δηαζηάζεηο ------πνζόηεηεο
(όπσο νξίδνληαη ζηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα)

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό είλαη ε απνζηνιή δεηγκάησλ.

 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ ρώξα
θαηαγσγήο ησλ πιηθώλ πνπ πξνζθέξνπλ.
 Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE θαη ISO ε
νπνία ηνπνζεηείηαη ζηα πξνζθεξόκελα είδε.
 Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα
θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξόκελα πιηθά θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηνπ.
 Οη αλαθεξόκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
 Να αλαθέξνληαη επθξηλώο ζηελ ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην είδνο, ην
κήθνο, ηε δηάκεηξν
 Η ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνύ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εύθνια θαηά ηε
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε.
 α) Πξηλ από ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ε ππεξεζία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε
έιεγρν από αλεμάξηεην εξγαζηήξην πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
β) Η επηηξνπή παξαιαβήο ησλ Ννζνθνκείσλ κπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζε έιεγρν
δεηγκάησλ.
Σα έμνδα επηβαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
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ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΓΡΟΦΗΛΟ ΒΑΜΒΑΚΗ
ύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Διιεληθή Φαξκαθνπνηία έθδνζε IV – ηόκνο 2) :


Να είλαη απνξξνθεηηθό θαη λα απνηειείηαη από ηξίρεο ή λέα ρηέληα θαιήο πνηόηεηαο πνπ
ιακβάλνληαη από ηελ επηθάιπςε ζπεξκάησλ δηαθόξσλ εηδώλ ηνπ γέλνπο Gossyrium L θαη
έρνπλ ππνζηεί θάζαξζε, ιεύθαλζε θαη έρνπλ μαλζεί πξνζεθηηθά. Γελ πξέπεη λα πεξηέρεη
αληηζηαζκηζηηθέο ρξσζηηθέο νπζίεο.



Να είλαη ιεπθό θαη πξαθηηθά άνζκν.



Να απνηειείηαη από ίλεο κέζνπ κήθνπο όρη κηθξόηεξνπ από 10 mm θαη δελ πεξηέρεη παξά
κόλν ίρλε από ππνιείκκαηα θύιισλ, πεξηθάξπηα ή πεξηβιήκαηα ζπεξκάησλ ή άιιεο
πξνζκίμεηο.



Να παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αληίζηαζε ζηελ ηάζε.



Όηαλ αλαθηλείηαη ήπηα, δελ αθήλεη ζεκαληηθή πνζόηεηα ζθόλεο.



Σαπηνπνίεζε ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Φαξκάθσλ (Διιεληθή Φαξκαθνπνηία
έθδνζε IV – ηόκνο 2).



Έιεγρνη θαζαξόηεηαο – Γηάιπκα Γ – Ομύηεηα ή αιθαιηθόηεηα – Ξέλεο ίλεο – Φζνξηζκόο –
Κόκβνη – Απνξξνθεηηθά – Οπζίεο δηαιπηέο ζηνλ αηζέξα – Δθρπιίζηκεο ρξσζηηθέο ύιεο –
Δπηθαλεηνδξαζηηθέο νπζίεο – Τδαηνδηαιπηέο νπζίεο – Απώιεηα θαηά ηελ μήξαλζε (V.6.22) –
Θεηηθή ηέθξα - ύμθωνα με ηον Δθνικό Οπγανιζμό Φαπμάκων (Διιεληθή Φαξκαθνπνηία
έθδνζε IV – ηόκνο 2).



Να δηαηεξείηαη ζε μεξό ρώξν, ζε ζπζθεπαζία πνπ πξνθπιάζζεη από ηε ζθόλε.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό είλαη ε απνζηνιή δεηγκάησλ.
 Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενύληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ηελ ρώξα θαηαγσγήο ησλ
πιηθώλ πνπ πξνζθέξνπλ.
 Σα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε πηζηνπνίεζεο CE θαη ISO ε νπνία
ηνπνζεηείηαη ζηα πξνζθεξόκελα είδε.
 Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα δειώλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα
θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξόκελα πιηθά θαζώο θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
 Οη αλαθεξόκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
 Να αλαθέξνληαη επθξηλώο ζηελ ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην είδνο, ην κήθνο, ηε
δηάκεηξν.
 Η ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνύ λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εύθνια θαηά ηελ
κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε.
 Α. Πξηλ από ηελ ηειηθή θαηαθύξσζε ε ππεξεζία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνβεί ζε έιεγρν
από αλεμάξηεην εξγαζηήξην πνηνηηθνύ ειέγρνπ.
Β. Η επηηξνπή παξαιαβήο ησλ Ννζνθνκείσλ κπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζε έιεγρν δεηγκάησλ.
Σα έμνδα επηβαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.

4

19PROC004925878 2019-05-10
TEXNΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΥΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ

Α. ΚΟΠΟ
Η πξνδηαγξαθή απηή θαιύπηεη ηελ πξνκήζεηα ραξηνβάκβαθα ζε κνξθή θύιισλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Ννζνθνκείσλ.

Β. ΑΠΑΗΣΖΔΗ – ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1. Μοπθή
Ο ταρτοβάμβακας θα είναι λεσκός με απαλή συή, κατάλληλος για Νοσοκομειακή τρήση. Τα υύλλα
τοσ ταρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορυα τωρίς τοπικά αραιώματα και στισίματα.
2. Βάρος
Σν βάξνο ηνπ ραξηνβάκβαθα ζα πξέπεη λα είλαη δεθανθηώ γξακκάξηα αλά ηεηξαγσληθό κέηξν
(18gr/m2) κε αλνρή ± 5% (ISO 538).
3. Γιαζηάζειρ
Σα θύιια ζα είλαη δηαζηάζεσλ 60 ρ 40 εθαηνζηά (cm) ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ην θαζέλα.
4. ύσταση
Από ρεκηθό πνιηό 100% (ISO 9184).
5. Aνηοσή ζε εθελκςζμό
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο 150 γξακκάξηα θαη΄ ειάρηζην ζε ηαηλία πιάηνπο 1,5 εθαηνζηώλ.
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ κήθνπο 70 γξακκάξηα θαη΄ ειάρηζην ζε ηαηλία πιάηνπο 1,5 εθαηνζηώλ (ISO
1924).
6. Αποπποθηηικόηηηα
Πξνζδηνξηδόκελε θαηά ΣΑPPI..T432 om-82, ε απνξξνθεηηθόηεηα κηαο ζηαγόλαο λεξνύ όγθνπ
0,01ml, λα έρεη κέγηζην ρξόλν απνξξόθεζεο 25 δεπηεξόιεπηα (max 25 sec).
7. Σέθπα
Μέγηζηε ηηκή έλα ηνηο εθαηό (max 1% ) (ΙSO 2144)
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Ο σαπηοβάμβακαρ θα παπαδίδεηαι :
ε θύλλα διπλωμένα ανα δύο ώζηε να καηαλαμβάνοςν διάζηαζη 30 σ 20 εκαηοζηά (cm),
ηνπνζεηεκέλα ζε παθέηα ησλ πέληε θηιώλ (5Kg) ην θάζε παθέην.
Σα παθέηα ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε απαξαβίαζηε πιαζηηθή ζπζθεπαζία, ε νπνία ζα
πξνζηαηεύεηαη από ηηο θαηαπνλήζεηο από ζθιεξό ράξηηλν θνπηί ή ραξηνθηβώηην
Ο ηξόπνο ζπζθεπαζίαο ζα δειώλεηαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά από ηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πεξηερόκελν θαη πξέπεη

λα παξέρνπλ

πξνζηαζία από ηελ πγξαζία, ηελ ξύπαλζε θαη λα αληέρνπλ ζηε κεηαθνξά.
Δπίζεο ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο ζηνηρεία
1. Σα ζηνηρεία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο (επσλπκία, ηόπνο)
2. Σν είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ ζύζηαζε (ρεκηθόο πνιηόο 100%).
3. Οη δηαζηάζεηο ησλ θύιισλ.
4. Σν βάξνο (θαζαξό).
5. Ο αξηζκόο ηεο ζύκβαζεο θαη ε έλδεημε «ΚΡΑΣΙΚΟ ΔΙΓΟ» κε αλεμίηειε θόθθηλε κειάλε.

Γ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ – ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Οη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη :
1. Να δειώζνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο θνπήο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ ραξηνβάκβαθα θαη ηνλ
ηόπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
2. Να

θαηαζέζνπλ σο δείγκα ζην Ννζνθνκείν δύν απηνηειείο ζπζθεπαζίεο (δείγκα-

αληίδεηγκα) βάξνπο 5 ρηιηνγξάκκσλ, ην νπνίν θαηά ηελ αμηνιόγεζε ζα δύλαηαη λα εμεηαζζεί
από ην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ ζπκθσλία ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.

Δ. ΔΛΔΓΥΟΙ
Από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηελεξγείηαη καθξνζθνπηθόο έιεγρνο θαη ιακβάλνληαη δείγκαηα εηο
δηπινύλ, ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζην Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ
θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Σα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό 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, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ
κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο
θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεώζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή
ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από
παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην
έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο 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 από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή
θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
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