20PROC007425101 2020-10-06

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΤΓΕΚΑ
7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ
ΓΕΝΚΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟ ΧΑΝΚΩΝ
‘’ Ο ΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΚΟ ‘
ΧΑΝΚΑ: 05/10/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ. : 21506
ΤΝΟΠΣΚΚΑ ΣΟΚΧΕΚΑ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ
Το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. 26/πρκ 31/18-09-2020 (ΑΔΑ
6ΙΟΩ46907Σ-7ΦΩ) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γ.Ν. Χανίων και ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ
του Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Ππωσ αυτοί
ιςχφουν
ΑΝΑΚΟΚΝΩΝΕΚ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΚΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΚΑΣΡΚΚΟΤ ΒΑΜΒΑΚΚΟΤ (CPV:33141115-9)

ΑΝΑΙΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ
ΕΚΔΟ ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ
ΚΡΚΣΗΡΚΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»
Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies
Τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ
ΟΙ ΡΟΣΦΟΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΡΛΑΤΦΟΜΑΣ « i-supplies» ζωσ τθν Σρίτη 13-10-2020 και ώρα 10:00π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΤΑ ΛΟΙΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΡΛΑΤΦΟΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΥ) ΝΑ ΑΡΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΟ Ε-MAIL:
xgalani@chaniahospital.gr
ΣΟΠΟ ΔΚΕΝΕΡΓΕΚΑ
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»
ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΚΑ

ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΚΑΣΡΚΚΟΤ ΒΑΜΒΑΚΚΟΤ (CPV: 33141115-9)

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ)
ΑΡΚΙΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ

1311
20REQ007385234
Ρροχπολογιςμόσ : 5.179,78 ευρϊ ςυμπ.Φ.Ρ.Α.13%
Ρροχπολογιςμόσ : 4.583,88 ευρϊ άνευ .Φ.Ρ.Α.13%
Ρροχπολογιςμόσ : 6.800,38 ευρϊ ςυμπ.Φ.Ρ.Α.24%
Ρροχπολογιςμόσ : 5.484,18 ευρϊ άνευ .Φ.Ρ.Α.24%
Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»
Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε (1) ζνα ζτοσ με δικαίωμα
τρίμθνθσ παράταςθσ ωσ προσ τθν απορρόφθςθ φυςικοφ ι οικονομικοφ
αντικειμζνου
Σθμείωςθ: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ.
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

Τθλ: 28210 22310 Ε-mail: xgalani@chaniahospital.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΚΙΕΚΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΡΟΝΟ ΚΑΚ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Ο ΔΚΟΚΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟΤ

ΓΕΩΡΓΚΟ ΜΠΕΑ
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ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΓΚΑ THN ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΚΑΣΡΚΚΟY ΒΑΜΒΑΚΚOY CPV 33141115-9

1

39885

2

17224

3

39887

4

187279

5

127047

6

128237

ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΤ
ΚΑΣΡΚΚΟ ΒΑΜΒΑΚΚ
CPV 33141115-9

ΚΩΔΚΚΟ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΚΟΤ

ΚΩΔ.
Γ.Ν.
ΧΑΝΚΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΚΜΗ
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Θ ΣΚΜΗ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΚΟΤ

Α/
Α

ΖΗΣΟΤΜΕΝΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ TEMAXIA

Η ΠΡΟΚΟΜΚΗ ΔΕΚΓΜΑΣΩΝ ΜΑΖΚ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΚΝΑΚ ΑΠΑΡΑΚΣΗΣΗ

ΜΕΡΚΚΟ
ΤΝΟΛΟ

2.748

0,0939

4.4.5

258,04 €

33,54 €

-

291,58 €

2.500

0,1156

-

289,00 €

37,57 €

-

326,57 €

4.096

0,144

4.4.22

589,82 €

76,68 €

-

666,50 €

2.184

0,0789

4.4.28

172,32 €

22,40 €

-

194,72 €

1.430

2,29

4.4.27

3.274,70 €

425,71 €

-

3.700,41 €

5.785

0,948

-

5.484,18 €

-

1.316,20 €

6.800,38 €

13%

4.583,88 €

595,90 €

24%

5.484,18 €

ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΘΗΚΩΝ
10CM
ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΘΗΚΩΝ
12CM
ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΘΗΚΩΝ
15CM
ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΑΘΗΚΩΝ
7,5CM
ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΟΦΙΛΟ
ΦΑΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΦΑΜΑΚΟΡΟΙΙΑΣ V (ΟΧΙ
ΡΟΛΥΕΣΤΕΙΚΟΣ Η ΑΡΟ
ΑΛΛΟ ΡΛΑΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ)(ΣΥΣΚ 1KGR)
ΧΑΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑΥΛΟΝ
ΣΑΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ 13%

12.958

ΣΥΝΟΛΑ 24%

5.785

ΓΕΝΚΚΟ ΤΝΟΛΟ

18.743

ΦΠΑ 13%

ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΚΚΟ
ΤΝΟΛΟ

10.068,06 €

595,90 €

5.179,78 €
1.316,20 €

6.800,38 €

1.316,20 €

11.980,16 €

ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΓΚΑ ΒΑΜΒΑΚΚ ΝΑΡΙΗΚΩΝ
1. Να είναι καταςκευαςμζνοι από πολυεςτερικό υλικό, ϊςτε να μθν προκαλείται ερεκιςμόσ και
αλλεργία ςτο δζρμα.
2. Να επιδζχονται τον μεγαλφτερο δυνατό τανυςμό με τθν μικρότερθ δυνατι μείωςθ των αρχικϊν
διαςτάςεων του πλάτουσ και πάχουσ .
3. Να επιτρζπουν τθν αναπνοι του δζρματοσ .
4. Να κόβονται εφκολα με το χζρι.
5. Να είναι αυτοςυγκρατοφμενο.
6. διαςτάςεισ ------ποςότθτεσ
(όπωσ ορίηονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα)

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι θ αποςτολι δειγμάτων.
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 Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθν χϊρα καταγωγισ
των υλικϊν που προςφζρουν.
 Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ πιςτοποίθςθσ CE και ISO θ οποία
τοποκετείται ςτα προςφερόμενα είδθ.
 Ο ςυμμετζχων πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα
καταςκευάςει τα προςφερόμενα υλικά κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ του.
 Οι αναφερόμενεσ ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
 Να αναφζρονται ευκρινϊσ ςτθν ςυςκευαςία τα ςτοιχεία που αφοροφν το είδοσ, το μικοσ, τθ
διάμετρο
 Η ςυςκευαςία του υλικοφ να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφεται εφκολα κατά τθ
μεταφορά και αποκικευςθ.
 α) Ρριν από τθν τελικι κατακφρωςθ θ υπθρεςία ζχει τθν δυνατότθτα να προβεί ςε ζλεγχο
από ανεξάρτθτο εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου.
β) Η επιτροπι παραλαβισ των Νοςοκομείων μπορεί επίςθσ να προβεί ςε ζλεγχο δειγμάτων.

Τα ζξοδα επιβαρφνουν τον προμθκευτι.

ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΓΚΑ ΤΔΡΟΦΚΛΟ ΒΑΜΒΑΚΚ
Σφμφωνα με τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (Ελλθνικι Φαρμακοποιία ζκδοςθ IV – τόμοσ 2) :


Να είναι απορροφθτικό και να αποτελείται από τρίχεσ ι νζα χτζνια καλισ ποιότθτασ που
λαμβάνονται από τθν επικάλυψθ ςπερμάτων διαφόρων ειδϊν του γζνουσ Gossyrium L και ζχουν
υποςτεί κάκαρςθ, λεφκανςθ και ζχουν ξανκεί προςεκτικά. Δεν πρζπει να περιζχει αντιςτακμιςτικζσ
χρωςτικζσ ουςίεσ.



Να είναι λευκό και πρακτικά άοςμο.



Να αποτελείται από ίνεσ μζςου μικουσ όχι μικρότερου από 10 mm και δεν περιζχει παρά μόνο ίχνθ
από υπολείμματα φφλλων, περικάρπια ι περιβλιματα ςπερμάτων ι άλλεσ προςμίξεισ.



Να παρουςιάηει ςθμαντικι αντίςταςθ ςτθν τάςθ.



Πταν ανακινείται ιπια, δεν αφινει ςθμαντικι ποςότθτα ςκόνθσ.



Ταυτοποίθςθ ςφμφωνα με τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (Ελλθνικι Φαρμακοποιία ζκδοςθ IV –
τόμοσ 2).



Ζλεγχοι κακαρότθτασ – Διάλυμα Δ – Οξφτθτα ι αλκαλικότθτα – Ξζνεσ ίνεσ – Φκοριςμόσ – Κόμβοι –
Απορροφθτικά – Ουςίεσ διαλυτζσ ςτον αικζρα – Εκχυλίςιμεσ χρωςτικζσ φλεσ – Επιφανειοδραςτικζσ
ουςίεσ – Υδατοδιαλυτζσ ουςίεσ – Απϊλεια κατά τθν ξιρανςθ (V.6.22) – Θειικι τζφρα - φμφωνα με
τον Εθνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (Ελλθνικι Φαρμακοποιία ζκδοςθ IV – τόμοσ 2).



Να διατθρείται ςε ξθρό χϊρο, ςε ςυςκευαςία που προφυλάςςει από τθ ςκόνθ.

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι θ αποςτολι δειγμάτων.
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 Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθν χϊρα καταγωγισ των υλικϊν
που προςφζρουν.
 Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ πιςτοποίθςθσ CE και ISO θ οποία
τοποκετείται ςτα προςφερόμενα είδθ.
 Ο ςυμμετζχων πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο ςτο οποίο κα καταςκευάςει τα
προςφερόμενα υλικά κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του.
 Οι αναφερόμενεσ ενδείξεισ να είναι γραμμζνεσ και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
 Να αναφζρονται ευκρινϊσ ςτθν ςυςκευαςία τα ςτοιχεία που αφοροφν το είδοσ, το μικοσ, τθ
διάμετρο.
 Η ςυςκευαςία του υλικοφ να είναι τζτοια ϊςτε να μθν καταςτρζφεται εφκολα κατά τθν μεταφορά
και αποκικευςθ.
 Α. Ρριν από τθν τελικι κατακφρωςθ θ υπθρεςία ζχει τθν δυνατότθτα να προβεί ςε ζλεγχο από
ανεξάρτθτο εργαςτιριο ποιοτικοφ ελζγχου.
Β. Η επιτροπι παραλαβισ των Νοςοκομείων μπορεί επίςθσ να προβεί ςε ζλεγχο δειγμάτων.
Τα ζξοδα επιβαρφνουν τον προμθκευτι.

TEXNΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ ΧΑΡΣΟΒΑΜΒΑΚΑ
Α. ΚΟΠΟ
Η προδιαγραφι αυτι καλφπτει τθν προμικεια χαρτοβάμβακα ςε μορφι φφλλων για τισ ανάγκεσ των
Νοςοκομείων.
Β. ΑΠΑΚΣΗΕΚ – ΧΑΡΑΚΣΗΡΚΣΚΚΑ
1. Μορφή
Ο χαρτοβάμβακασ κα είναι λευκόσ με απαλι υφι, κατάλλθλοσ για Νοςοκομειακι χριςθ. Τα φφλλα του
χαρτοβάμβακα κα πρζπει να είναι ομοιόμορφα χωρίσ τοπικά αραιϊματα και ςχιςίματα.
2. Βάροσ
Το βάροσ του χαρτοβάμβακα κα πρζπει να είναι δεκαοκτϊ γραμμάρια ανά τετραγωνικό μζτρο (18gr/m2) με
ανοχι ± 5% (ISO 538).
3. Διαςτάςεισ
Τα φφλλα κα είναι διαςτάςεων 60 χ 40 εκατοςτά (cm) ςυνολικισ επιφάνειασ το κακζνα.
4. φςταςη
Από χθμικό πολτό 100% (ISO 9184).
5. Aντοχή ςε εφελκυςμό
Κατά τθν ζννοια του μικουσ 150 γραμμάρια κατϋ ελάχιςτο ςε ταινία πλάτουσ 1,5 εκατοςτϊν.
Κατά τθν ζννοια του μικουσ 70 γραμμάρια κατϋ ελάχιςτο ςε ταινία πλάτουσ 1,5 εκατοςτϊν (ISO 1924).
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6. Απορροφητικότητα

Ρροςδιοριηόμενθ κατά ΤΑPPI..T432 om-82, θ απορροφθτικότθτα μιασ ςταγόνασ νεροφ όγκου 0,01ml, να ζχει
μζγιςτο χρόνο απορρόφθςθσ 25 δευτερόλεπτα (max 25 sec).
7. Σζφρα
Μζγιςτθ τιμι ζνα τοισ εκατό (max 1% ) (ΙSO 2144)
Γ. ΤΚΕΤΑΚΑ
Ο χαρτοβάμβακασ θα παραδίδεται :
ε φφλλα διπλωμζνα ανα δφο ώςτε να καταλαμβάνουν διάςταςη 30 χ 20 εκατοςτά (cm), τοποκετθμζνα
ςε πακζτα των πζντε κιλϊν (5Kg) το κάκε πακζτο.
Τα πακζτα κα είναι ςυςκευαςμζνα ςε απαραβίαςτθ πλαςτικι ςυςκευαςία, θ οποία κα προςτατεφεται από
τισ καταπονιςεισ από ςκλθρό χάρτινο κουτί ι χαρτοκιβϊτιο
Ο τρόποσ ςυςκευαςίασ κα δθλϊνεται ςτθν τεχνικι προςφορά από τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Τα υλικά ςυςκευαςίασ δεν πρζπει να επθρεάηουν το περιεχόμενο και πρζπει να παρζχουν προςταςία από
τθν υγραςία, τθν ρφπανςθ και να αντζχουν ςτθ μεταφορά.
Επίςθσ ςτθν εςωτερικι και εξωτερικι ςυςκευαςία κα αναγράφονται τα εξισ ςτοιχεία
1. Τα ςτοιχεία του εργοςταςίου παραγωγισ (επωνυμία, τόποσ)
2. Το είδοσ του περιεχομζνου και τθν ςφςταςθ (χθμικόσ πολτόσ 100%).
3. Οι διαςτάςεισ των φφλλων.
4. Το βάροσ (κακαρό).
5. Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ και θ ζνδειξθ «ΚΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» με ανεξίτθλθ κόκκινθ μελάνθ.
Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΠΡΟΜΗΙΕΤΣΗ – ΔΕΚΓΜΑΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι προμθκευτζσ με τθν προςφορά τουσ κα πρζπει :
1. Να δθλϊςουν το εργοςτάςιο καταςκευισ κοπισ και ςυςκευαςίασ του χαρτοβάμβακα και τον τόπο
εγκατάςταςισ του.
2. Να κατακζςουν ωσ δείγμα ςτο Νοςοκομείο δφο αυτοτελείσ ςυςκευαςίεσ (δείγμα-αντίδειγμα)
βάρουσ 5 χιλιογράμμων, το οποίο κατά τθν αξιολόγθςθ κα δφναται να εξεταςκεί από το Γενικό
Χθμείο του Κράτουσ για τθν ςυμφωνία των χαρακτθριςτικϊν τουσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Ε. ΕΛΕΓΧΟΚ
Από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ διενεργείται μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ και λαμβάνονται δείγματα εισ διπλοφν,
τα οποία κα αποςτζλλονται ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ για τον ζλεγχο των φυςικοχθμικϊν
χαρακτθριςτικϊν του ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Τα ζξοδα ελζγχου και τα δείγματα βαρφνουν τον προμθκευτι.

5

20PROC007425101
2020-10-06
ΔΚΚΑΚΟΛΟΓΗΣΚΚΑ
ΔΚΑΓΩΝΚΜΟΤ
Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά
τα εξισ ζγγραφα δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τησ
αξιολόγηςησ τθσ προςφοράσ κακϊσ και πιςτοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ εφόςον δεν είναι φυςικό πρόςωπο.
α) Πςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73, Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ
άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73.
β) Πςον αφορά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ
φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
γ) Πςον αφορά τθν παράγραφο 4, περίπτωςθ β' του άρκρου 73, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό
πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι
ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ χϊρα του οικονομικοφ φορζα δεν εκδίδει τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι το πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν όλεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α) – γ) (όπωσ αυτά αναφζρονται
και ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73), τα ζγγραφα ι τα
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ
ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
δ) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 1α) και 2 του άρκρου 75, Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν. 4412/2016, με το
οποίο πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ φορζα ςε αυτό. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι
κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.
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