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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο Άγ.  Γεώργιος»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» με το 34ο πρακτικό της 3ης Νοεμβρίου 2021 (θέμα 

30ο οικονομ.) (ΑΔΑ: 657M46907Τ-MΔΥ)  απόφασης του Δ.Σ. και έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των Ν. 

4286/95,  Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, καθώς και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ  &  2014/25/ΕΕ), 

όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του N. 4782/2021 και ισχύει. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

των  5 μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης Gambro AK-200S 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ   ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έρευνα αγοράς μέσω της πλατφόρμας  « i-supplies»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα κατατεθούν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  μέσω 

της πλατφόρμας  «i-supplies» έως την  Tρίτη  23-11-2021  και ώρα 

13.00 μ.μ.

Τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης 

στην πλατφόρμα (λόγω όγκου) να αποσταλούν στο ηλεκτρ. Ταχ.:  

nleonidakis@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Επισκευή & Συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού» πέντε 

0000474730

mailto:nleonidakis@chaniahospital.gr
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(5) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Gambro AK-200S 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ 

(ΚΑΕ) 0887

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ AΔΑΜ: 21REQ009539114 2021-11-15
ΑΔΑΜ: 21REQ009543471 2021-11-16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ Προϋπολογισμός:  10.080 € άνευ Φ.Π.Α. & 12.499,20 € με Φ.Π.Α  

24%, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

7.560,00  €  άνευ  Φ.Π.Α

&  9.374,40 €  με Φ.Π.Α  24% για 9 μήνες, πλέον 2.520,00 € άνευ  

Φ.Π.Α & 3.124,80 € με Φ.Π.Α  24% για το δικαίωμα προαίρεσης 

3 μηνών

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»

Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 120 ημέρες

ΜΟΝΑΔΑ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ Yπηρεσία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42322, e-mail: nleonidakis@chaniahospital.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

mailto:nleonidakis@chaniahospital.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α
Περιγραφή είδους - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη μη συμπ/νου 

Φ.Π.Α. ΦΠΑ

Προϋπολογισθε

ίσα δαπάνη 

συμπ/νου 

Φ.Π.Α.

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

GAMBRO AK-200S  (ΤΕΜΑΧΙΑ 5)

10.080,00 2.419,20 12.499,20

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO AK-200S  (ΤΕΜΑΧΙΑ 5)

 ΑΚ-200S με ΒΜ:14534 &FM:12042

 AK-200S με ΒΜ:15302 &FM:12533

 AK-200S με BM:15303 & FM:12534

 AK-200S με BM:15306 & FM:12537

 AK-200S με BM:16700 &FM:13487

Σε περίπτωση που τα εν λόγω μηχανήματα τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω επικείμενης 
αντικατάστασής τους, και θέσης σε λειτουργία των νέων μηχανημάτων,  η εν λόγω 
σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιανδήποτε υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής 
προς τον οικονομικό φορέα.

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισμού, της σημερινής (δηλ. 

κατά τον χρόνο του διαγωνισμού) κατάστασής του και ότι έχει ενημερωθεί για όλες τις τοπικές 

συνθήκες λειτουργίας, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των 

εργασιών ή στο κόστος τους. Επίσης ο διαγωνιζόμενος απαιτείται να δηλώσει  εγγράφως, ότι 
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αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες που θα διαπιστωθούν κατά την έναρξη της 

σύμβασης. Το κόστος αυτό θα περιλαμβάνεται στην τιμή της σύμβασης.  

Προκειμένου να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης στους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς δύνανται να προβαίνουν στον επιτόπιο έλεγχο – αυτοψία από την αποδοχή 

της παρούσης από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

 Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών των συστημάτων και 

του εξοπλισμού θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την 

υπηρεσία.  Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία (Μ.Τ.Ν. & Προϊστ. ΒΙΤ), 

το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα αρμόδια Τμήματα. 

 Επιπλέον η υπηρεσία θα διαθέσει το απαραίτητο  προσωπικό που θα συνοδεύσει τους 

συμμετέχοντες και θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δημόσια 

νοσοκομεία για τα οποία έχει αναλάβει σε ετήσια βάση την συντήρηση βάση την συντήρηση 

παρόμοιου εξοπλισμού μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 Ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 και ταυτόχρονα να 

πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004, ή εναλλακτικά να 

διαθέτει ΕΝ ISO 13485/2016   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων).

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει όλα τα 

απαραίτητα εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών.
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ΟΜΑΔΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσφέρει συντήρηση για το σύνολο των  

μηχανημάτων της ομάδας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή και να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις,  ανακλήσεις 

σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις 

αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία.  Τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται πάντοτε με 

ασφαλή τρόπο τόσο για τα μηχανήματα όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους 

χώρους του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να τηρεί μεθόδους και μέσα που 

δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, καθώς επίσης και μη εκρηκτικών, τοξικών 

ή εύφλεκτων υλικών.

 Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες 

είναι άκρως απαραίτητη και δεν μπορεί έπ’ ουδενί να παρακαμφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να 

πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού 

πάρει την έγκριση του Νοσοκομείου, το  οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη 

επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσματος προκύψει από αυτά.

Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη σε 

πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συμβεί σε 

προσωπικό του Νοσοκομείου, των ασφαλισμένων του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο 

πρόσωπο εντός του Νοσοκομείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά την διάρκεια ή/ και 

εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, αναβαθμίσεων ή όποιων άλλων εργασιών 

προβλέπονται στην σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής 

συντήρησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται ορισμένου χρόνου και για το διάστημα ενός (1) 

έτους. Παράταση σύμβασης αμέσως μετά την λήξη της μπορεί να γίνει μονομερώς από την 
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μεριά του Νοσοκομείου για 2 μήνες ακόμα. Για περαιτέρω παράταση απαιτείται η συναίνεση και 

των δυο μερών. 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις, λόγω υπαιτιότητας από το ένα συμβαλλόμενο μέρος, το αντισυμβαλλόμενο 

μέρος έχει δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας, με άμεση ισχύ του παρόντος συμφωνητικού, 

διατηρώντας όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτό ή από το νόμο, ιδία να απαιτήσει 

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται στο 

άλλο συμβαλλόμενο μέρος με συστημένη επιστολή.

Το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση με τον Ανάδοχο ακόμα και αφού 

αυτός αποκαταστήσει την οποιαδήποτε προκληθείσα βλάβη με δικά του έξοδα.

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

              Όποιες εργασίες αμφισβητούνται αν ανήκουν στην σύμβαση, εκτελούνται άμεσα και οι 

διαφορές  λύνονται μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου εκ των υστέρων.

              Αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του Νοσοκομείου εκτελούνται μόνο μετά 

την σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου, εκτός από τις επείγουσες καταστάσεις, όπου το 

τελευταίο  μπορεί να ενημερωθεί αμέσως μετά την επιβαλλόμενη εργασία.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προληπτική, διορθωτική συντήρηση, την επισκευή 

βλαβών, απεριόριστο αριθμό επανεγκατάστασης που προέρχονται από την συνήθη και ορθή 

χρήση όλων των συστημάτων  καθώς και απεριόριστό αριθμό  τυχόν αναβαθμίσεων λογισμικού 

από τον οίκο. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κακό χειρισμό η σύμβαση καλύπτει το 

κόστος της εργασίας και θα τιμολογούνται μόνο τα ανταλλακτικά.  

Στη Σύμβαση συμπεριλαμβάνονται απεριόριστος αριθμός ανταλλακτικών,  τα πάσης 

φύσεως υλικά, τα αναλώσιμα συντήρησης και τα εργατικά, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις 

ειδικές προδιαγραφές  της επιμέρους ομάδας.. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα λειτουργίας (χαρτί 

εκτύπωσης, gels, κεφαλές εκτυπωτών, μελάνι, Film, κάψες Ο2, κ.τ.λ.) εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές  της επιμέρους ομάδας.

       Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία 

των μηχανημάτων και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και 

επισκευής κάθε βλάβης, ζημίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς ή αντιοικονομικής 

λειτουργίας τους. 
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Για το λόγο αυτό η εταιρεία πρέπει να διαθέτει πλήρως οργανωμένο τμήμα εξυπηρέτησης και να 
μπορεί να λαμβάνει τηλεφωνικές ή γραπτές κλήσεις όλο το 24ώρο εντός των εργασίμων 
ημερών, ήτοι από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η εταιρεία πρέπει να ενημερώσει το Νοσοκομείο 
για τους τρόπους επικοινωνίας (αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις email κλπ).

           Οι επισκέψεις για την επισκευή και συντήρηση θα γίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 16:00, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών 
του κράτους εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικές προδιαγραφές  της επιμέρους ομάδας.

Ο Ανάδοχος θα ανακοινώνει αμέσως στο τμήμα Βιοϊατρικής την έλευση του στο Νοσοκομείο  για 
κάθε βλάβη ή προληπτική συντήρηση και θα αποκαθιστά την καλή λειτουργία των μηχανημάτων.  
Θα παραδίδει το μηχάνημα σε υπάλληλο του τμήματος στο οποίο βρίσκεται το μηχάνημα 
παρουσία υπαλλήλου του Τμήματος Βιοϊατρικής με το αντίστοιχο δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης, 
στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που έχουν 
αποκατασταθεί, καθώς και αυτά που χρήζουν αντικατάστασης. Θα συντάσσει και θα υποβάλει 
στην υπηρεσία, κάθε φορά που τούτο είναι αναγκαίο, πρόγραμμα αναγκαίων επισκευών για την 
καλή κατάσταση και λειτουργία των μηχανημάτων.

            Αναλαμβάνεται από τον Ανάδοχο η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου παρακολούθησης 
της λειτουργικής κατάστασης των μηχανημάτων.

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί αρχείο και θα ενημερώνει  το Νοσοκομείο, σχετικά με τις βελτιώσεις του 
μηχανήματος που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

Οι δαπάνες μετάβασης του τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου  στην έδρα του Νοσοκομείου, 

δαπάνες παραμονής και δαπάνες επιστροφής του, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες 

εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των μηχανημάτων να πληροί τους 

κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, 

διατάξεις και νόμους.

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει 

τον αντίστοιχο αριθμό προληπτικών συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή για 

το διάστημα της παράτασης.

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης είναι και η 

έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκομείου για την ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε 

επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας) των συντηρούμενων μηχανημάτων, καθώς και η 

υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν προκειμένου να αποφευχθούν 

βλάβες στα μηχανήματα. Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους του Αναδόχου έγκαιρης 

και έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκομείου για απαιτούμενες επισκευές των 

συντηρουμένων μηχανημάτων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης και θα 

επιφέρει τις προβλεπόμενες συνέπειες εις βάρος του και τα αντίστοιχα κόστη επισκευής
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την διάρκεια των επισκευών να παρέχει 

συμβουλές – διευκρινήσεις και οδηγίες για την βέλτιστη χρήση του μηχανήματος προς τους 

Τεχνικούς και τους χειριστές των μηχανημάτων του Νοσοκομείου εάν αυτό απαιτηθεί.

Τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά, θα περιέχονται στην κυριότητα της εταιρείας εκτός από 

τις συμβάσεις που δεν περιλαμβάνουν ανταλλακτικά οπότε και θα παραμένουν στο 

Νοσοκομείο. Σε κάθε περίπτωση θα επιδεικνύονται στον Τεχνικό του τμήματος Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας ή στην επιτροπή παραλαβής των Εργασιών που πιθανόν να ορισθεί από το 

Νοσοκομείο.

Ρητά συμφωνείται ότι βλάβες των συντηρούμενων μηχανημάτων που θα προκληθούν 

από πλημμελή συντήρηση αυτών (στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και 

η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση του Νοσοκομείου για επισκευή των μηχανημάτων) 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα αποκαθίστανται άμεσα και σύμφωνα με όλα τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Θα εκτελούνται δυο συντηρήσεις-έλεγχοι τον χρόνο εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο 

κατασκευαστής  (να κατατεθεί σχετική βεβαίωση), οι οποίες περιλαμβάνουν αναγκαίες 

ρυθμίσεις, ελέγχους, αντικατάσταση των kit συντήρησης,  βαθμονομήσεις, τεστ ηλεκτρικής 

ασφάλειας, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, 

επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες 

ανοχές, γενικά ότι προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο και δοκιμές των Μηχανημάτων σε 

κατάσταση λειτουργίας.

Η προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την 

λειτουργία των τμημάτων και θα ενημερώνει το τμήμα Βιοϊατρικής.

Ο Ανάδοχος, μετά την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο σε δέκα (10) μέρες και 

σε συνεννόηση με το τμήμα Βιοϊατρικής, θα υποβάλλει ετήσιο Πρόγραμμα Προληπτικών 
Συντηρήσεων στον Προϊστάμενο του  τμήματος  Βιοϊατρικής.  Εάν στην εξέλιξη προκύψουν 

λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράμματος, θα ζητείται η έγκριση του Νοσοκομείου. Σε κάθε 

περίπτωση και με γνώμονα την καλή και εύρυθμη λειτουργία του, το Νοσοκομείο διατηρεί το 

δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, σε συνεννόηση με τον Ανάδοχο.
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 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ

Η προσέλευση των Τεχνικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις επισκευές θα γίνεται  εντός 24 
ωρών από τη λήψη της ειδοποίησης εκτός εάν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή αργία. Η 

ειδοποίηση του Αναδόχου  για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται τηλεφωνικά ή 

μεemailαπό το Τμήμα ΒΙΤ ή από το αντίστοιχο Τμήμα του Νοσοκομείου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιεί απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον 

εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του νοσοκομείου. 

Η διάγνωση οποιασδήποτε βλάβης θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών (εκτός αν  

ορίζονται λιγότερο  στις  επιμέρους  απαιτήσεις κάποιας ομάδας) ενώ η πλήρης αποκατάσταση 

της βλάβης εντός μίας εβδομάδας το μέγιστο, αναλόγως του μεγέθους και του είδους αυτής.

Αποξήλωση συσκευών ή οργάνων προς μεταφορά και επισκευή εκτός νοσοκομείου είναι 

αρμοδιότητα του αναδόχου, όπως και η επανατοποθέτηση τους.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος εκτός λειτουργίας (DOWNTIME) του 

Μηχανήματος λόγω βλαβών καθορίζεται στις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, μη 

συμπεριλαμβανομένων των ημερών προληπτικής συντήρησης .Ο υπολογισμός του παραπάνω 

επιτρεπτού χρόνου μη λειτουργίας  (DOWNTIME) θα πραγματοποιείται αιτιολογικά στο τέλος 

του συμβατικού έτους προκειμένου να υπολογισθεί η εφαρμογή της ποινικής ρήτρας .

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεπομένων επιτρεπτών ορίων μη 

λειτουργίας (DOWNTIME) του Μηχανήματος, συμφωνείται παράταση (επέκταση ) των 

υποχρεώσεων της εταιρείας για δύο (2) ημέρες, για κάθε ημέρα μη λειτουργίας (DOWNTIME) 

θα χαρακτηρίζεται εκείνος κατά τον οποίο το μηχάνημα δεν θα μπορεί να πραγματοποιεί 

εξετάσεις σε εύλογα παραδεκτό επίπεδο ποιότητας.

 Τα συστήματα για τα οποία έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους και ως εκ τούτου υπάρχει δυσκολία 

ανεύρεσης ανταλλακτικών από τον οίκο κατασκευής τα ανωτέρω όρια διπλασιάζονται. Σε 

περίπτωση που έχουν παρέλθει τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή του 

Εξοπλισμού, και η επισκευή τυχόν βλάβης του δεν είναι δυνατή λόγω οριστικής αδυναμίας 

ανεύρεσης του απαιτούμενου ανταλλακτικού από τον οίκο κατασκευής, κατά τη διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής, η σύμβαση θα λύεται αυτομάτως και αζημίως για 

αμφότερους τους συμβαλλομένους, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης της αναδόχου 

εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση θα διακόπτεται από την ημερομηνία της 
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έγγραφης ειδοποίησης έως την συμφωνηθείσα ημερομηνία λήξεως ισχύος της σύμβασης. Στην 

περίπτωση που η σύμβαση συντήρησης καλύπτει και άλλα μηχανήματα, θα εξακολουθήσει να 

ισχύει για τα υπόλοιπα μηχανήματα. Η μείωση του κόστους της σύμβασης θα γίνεται κατόπιν 

συνεννόησης με το Νοσοκομείο.

Η τυχόν επιβολή της παραπάνω ποινικής ρήτρας θα αποφασίζεται κατά τη λήξη της σύμβασης 

και αφού πρώτα γίνει ο συνολικός υπολογισμός των ημερών/ωρών εκτός λειτουργίας.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο

Σε περίπτωση που κάποιο μηχάνημα αντικατασταθεί ή πάψει να χρησιμοποιείται θα αφαιρείται 

αυτόματα από τη σύμβαση και θα υπάρχει αντίστοιχη μείωση του κόστους της σύμβασης. 

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για περιπτώσεις ανωτέρας 

βίας όπως:

- Πυρκαγιά

- Πλημμύρα

- Σεισμός

- Πόλεμος

- Διακοπή ρεύματος

- Κακήλειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων

Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τα παραπάνω περιστατικά καθώς και τα υλικά που θα 

απαιτηθούν για την αποκατάστασή του Μηχανήματος θα βαρύνουν αποκλειστικά και θα 

καλυφθούν από το Νοσοκομείο. 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΝΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την 

παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου 

και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 
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Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το 

σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του 

Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά 

την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
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Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

«ΠΊΝΑΚΑς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉς ΠΡΟΣΦΟΡΆς»

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω 

πίνακα:

α/α
Περιγραφή είδους - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη συμπ/νου 

Φ.Π.Α.

Προϋπολογισθεί

σα δαπάνη μη 

συμπ/νου 

Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

μη συμπ/νου 

Φ.Π.Α.

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ GAMBRO 

AK-200S  (ΤΕΜΑΧΙΑ 5)

Ποσοστό ΦΠΑ: 24 % 





Σελίδα 14 από 17

    Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά 

τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 

11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στην 

παρούσα πρόσκληση, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, 

περί λόγων αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 78, τα οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία 

που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και διαμορφωθεί με το άρθρο 43 

του Ν.4782/2021) :

Α. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας 

έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό 

του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές 

εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, 

προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου.

Β. Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73 (ως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 22 το Ν. 4782/2021), 

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την υποβολή του, 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 αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και  στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό (πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.





Σελίδα 16 από 17

Γ. Όσον αφορά την παράγραφο τις παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ως έχει αντικατασταθεί 

με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 

μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, ότι είναι ενήμερος ως 

προς:

1.  Τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές (κύριας και επικουρικής)  κοινωνικής ασφάλισης 

(πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) καθώς και ως προς 

2. Τις φορολογικές υποχρεώσεις του (αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.)

(Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του  Ν. 4412/2016 (ως έχει 

αντικατασταθεί με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.  Οι περ. α’ 

και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 

διακανονισμού.

Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή 

το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στις περ. α’ και β’ της 

παρ. 2 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 

3. Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Όσο αφορά στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως έχει αντικατασταθεί με άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 

(αναφορικά με την περίπτωση συνδρομής λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 4 του άρθρου 73), και μέχρι  την 

ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημόσιων 

Συμβάσεων, η οποία θα τηρείται και θα επικαιροποιείται από την ΕΑΑΔΗΣΥ, απαιτείται ο προσωρινός ανάδοχος, 

μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της 
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κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (περί αποκλεισμού από 

τη συμμετοχή σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, για εύλογο χρονικό διάστημα). Οι 

υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή των δικαιολογητικών.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 

4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά 

και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας.

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά ακολουθούνται οι 

διατάξεις του άρθρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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