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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΩΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ ‘ 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεψξγηνο» κε ηελ ππφςε: 

 

1. Σν Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α΄ 19/1-2-1995). 

2. Σνλ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» θαη  ην Ν.3527/9-2-07 «Κχξσζε 

ζπκβάζεσλ  ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» φπσο αλαπξνζαξκφζηεθε κε ηνλ 3527/07 η. Α’  

3. Σου Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Σου Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ 

διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015 

5. Σνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/8-8-2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σν άξζξν 16 ηεο Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 55/Α’/11-03-2020) «Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ έθηαθησλ Πξνκεζεηψλ γηα θάιπςε 

εθηάθησλ αλαγθψλ δεκφζηαο Τγείαο» φπσο απηφ θπξψζεθε κε ην Άξζξν 2 ηνπ κε αξ. Ν.4682/2020 (ΦΔΚ 76/Α/15-9-2020). 

7. Σν άξζξν ελδέθαην ηεο Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 157/Α’/10-08-2020) «Γηελέξγεηα πξνκεζεηψλ ηαηξνηερλνινγηθψλ ηεζη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ, COVID-19», φπσο απηφ θπξψζεθε κε ην Άξζξν ελδέθαην ηνπ κε αξ. Ν.4722/2020 (ΦΔΚ 

177/Α/15-9-2020). 

8. Σνπ Ν 4782/2021 (ΦΔΚ Α΄36/09-03-2021) Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

9. Σνπ Ν. 4790/2021, ΦΔΚ 48/η. Α’/31-03-2021, άξζξν 27 

10. Tν κε αξ. πξθ 14598/15-07-2021 Έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή ΣΔΠ 

11. Σν κε αξ. πξθ 14674/16-07-2021 ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ Βηνρεκηθνχ Σκήκαηνο κε επηζπλαπηφκελεο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο γξήγνξνπ  PCR 

12. Σελ κε ΑΓΑΜ 21SYMV008855666 2021-07-02  χκβαζε ηνπ ΠΑΓΝΗ 

13. Σν κε αξ, πξθ 14734/16-07-2021 Ηιεθηξνληθφ Μήλπκα πκπιεξσκαηηθψλ Γηεπθξηλίζεσλ ηνπ Γηεπζπληή ΣΔΠ 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4764/23-12-2020 άξζξν 73 

15. Σελ κε ΑΓΑΜ 21SYMV009015503 2021-08-02  χκβαζε ηνπ Γ.Ν. Υαλίσλ 

16. Σελ κε αξ. πξθ. 20280/30-09-2021 Αίηεζε αγνξάο ηνπ ΣΔΠ 

17. Tν κε αξ. πξθ 20399/01-10-2021 Έγγξαθν ηνπ Γηεπζπληή ΣΔΠ 

18. Σελ ππ’ αξηζκφ 49ν πξαθηηθφ 32ν / 18-10-2021 (ΑΓΑ ΦΑΝΚ46907Σ-Τ3Γ) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

19. Σελ κε ΑΓΑΜ χκβαζε 21SYMV009787320 2021-12-20 

20. Σν κε αξ. πξθ 464/10-01-2022 Αίηεκα ηνπ Γηεπζπληή ΣΔΠ ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε χπνπησλ θαη ζεηηθψλ 

θξνπζκάησλ covid -19 ζην ΣΔΠ 

21. Σηο επείγνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

22. Tελ κε ζέκα 23ν πξαθηηθφ 02/ 17-01-2022 (ΑΓΑ 6ΚΡ046907Σ-0Γ4) απφθαζε  Γ 

23. Σηο επείγνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τθν ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ  

για τθν προμικεια 720 Αντιδραςτθρίων Σαχείασ Μοριακισ Ανίχνευςθσ  

SARS-CoV-2 (CPV 33696500-0),   

με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ,  

για τισ ανάγκεσ του ΣΕΠ COVID του Γ.Ν. Χανίων 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δπείγνπζα Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο i-supplies 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έωρ ηην 

Πέμπηη  27-01-2022   και ώπα 10:00πμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΓΤΝΑΜΙΑ 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΧ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Δ-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr 

 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ππομήθεια 720 Ανηιδπαζηηπίων Σασείαρ Μοπιακήρ Ανίσνεςζηρ 

SARS-CoV-2 (CPV 33696500-0),  με ηαςηόσπονη παπασώπηζη 

ζςνοδού εξοπλιζμού. 

Κωδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ) 
 

1359 

ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ) 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΔΤΗ 

22REQ009936125 2022-01-19 

22REQ009936687 2022-01-19 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

 

Πξνυπνινγηζκφο   27.720,00 επξψ ζπκπ.Φ.Π.Α.0% 

Πξνυπνινγηζκφο  27.720,00 επξψ   άλεπ .Φ.Π.Α. 0% 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Γηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : 180 ημέπερ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σει: 28210 22300  Δ-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

 

Ο  ΑΝ. ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΩN                                                                                        

 

ΜΠΟΛΩΣΗ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

 

ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΜΕΣΡΗΗ 

Προχπολογιςκείςα 

Σιμι μονάδοσ χωρίσ 

ΦΠΑ 

υνολικι Εκτιμϊμενθ 

Προχπολογιςκείςα 

Δαπάνθ χωρίσ ΦΠΑ 

υνολικι Εκτιμϊμενθ 

Προχπολογιςκείςα 

Δαπάνθ ςυμπ/νου ΦΠΑ 

(0%) 

Προμικεια εξοπλιςμοφ Point of 

Care (P.O.C) και ςυνοδϊν 

Αντιδραςτθρίων Σαχείασ 

Μοριακισ Ανίχνευςθσ SARS-

CoV-2 (CPV 33696500-0) 

720 
πλιρεσ 

διαγνωςτικό κιτ 
38,50€ 

27.720,00€ 

 

27.720,00€ 

 

 

 
 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

Σασείερ Μοπιακέρ Μέθοδοι με ςνοδό Δξοπλιζμό 

 

Πποδιαγπαθέρ Αναλςηή Τασείαρ Μοπιακήρ Διάγνωζηρ λοιμώξεων 

1. Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα είλαη θνξεηφο, κηθξνχ κεγέζνπο θαη απιφο ζηε ρξήζε. 

2. Nα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηζνζεξκηθήο ελίζρπζεο λνπθιετληθψλ νμέσλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (<15min) 

3. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε επθξηλή, έγρξσκε νζφλε αθήο φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο κε παξαζηαηηθφ ηξφπν γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξηζηή. 

4. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν barcodereader γηα ηελ απηφκαηε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 

5. Σν απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. Δπηπιένλ, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Να δηαηίζεηαη κηθξφο θνξεηφο εθηππσηήο ζπκβαηφο κε ην ζχζηεκα. 

6. Να δηαζέηεη εμφδνπο κεηαθνξάο απνηειεζκάησλ ζε εμσηεξηθή κλήκε. 

7. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κλήκε απνζήθεπζεο κεγάινπ αξηζκνχ απνηειεζκάησλ θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ζχλδεζεο  κε ην LIS ή HIS ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

8. Η βαζκνλφκεζε ηνπ αλαιπηή γηα νπνηαδήπνηε εμέηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο ηελ ρξήζε επηπιένλ 

αλαισζίκσλ ή αληηδξαζηεξίσλ.   

9. Να κελ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο ηνπ αλαιπηή ή αλ ρξεηάδνληαη λα είλαη πνιχ απιέοθαη λα 

κελ μεπεξλνχλ ηα 5 ιεπηά. 

10. Να πξνζθέξεη δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θαη λα κπνξεί λα δερηεί θσδηθνχο αζθαιείαο (ID 

θαη Password) γηα δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. 

11. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα εκθάληζεο ζθαικάησλ ζηελ νζφλε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ρεηξηζηήο λα θαζνδεγείηαη κε 

ζπλνπηηθέο πεξηγξαθέο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

12. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο κνξηαθψλ δνθηκαζηψλ απνδεδεηγκέλεο πςειήο επαηζζεζίαο θαη 

εηδηθφηεηαο ζηηο εμεηάζεηο ξηληθψλ, θαξπγγηθψλ ή ξηλνθαξπγγηθψλ δεηγκάησλ γηα ηνλ SARS-CoV-2 

13. Όιεο νη παξαπάλσ δεηνχκελεο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο. Η ηεθκεξίσζε ησλ 

απαληήζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζαθείο παξαπνκπέο  ζηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
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Πποδιαγπαθέρ ζςνοδών ανηιδπαζηηπίος μοπιακήρ ανίσνεςζηρ SARS-CoV-2 

 

1. Αληηδξαζηήξην ηαρείαο κνξηαθήο αλίρλεπζεο RNA ηνπ ηνχ SARS-CoV-2. 

2. Να βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο ηζνζεξκηθήο ελίζρπζεο λνπθιετθψλ νμέσλ. 

3. Να ρξεζηκνπνηεί ξηληθά, ξηλνθαξπγγηθά &θαξπγγηθά επηρξίζκαηα. 

4. Να κελ απαηηείηαη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ηνπ δείγκαηνο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηνλ αλαιπηή (π.ρ. 

απνκφλσζε γελεηηθνχ πιηθνχ, θιπ.) 

5. Να δίλεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε <5 ιεπηά θαη ηα αξλεηηθά ζε <15 ιεπηά. 

6. Η ζπζθεπαζία λα εκπεξηέρεη ζηπιενχο δεηγκαηνιεςίαο. Δπηπιένλ, λα εζσθιείεηαη ηνπιάρηζηνλ 1 ζεηηθφ δείγκα 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ (control). 

7. Να δηαηίζεληαη επηπιένλ controlπνηνηηθνχ ειέγρνπ (εθφζνλ δεηεζνχλ), θαηά πξνηίκεζε απφ ηνλ ίδην 

θαηαζθεπαζηή. 

8. Σν ηεζη λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί εληφο θαη εθηφο ςπγείνπ. 

9. Να δειψλνληαη πηζαλέο δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο (cross-reactions) απφ ηνχο/βαθηήξηα θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ. 

10. Σα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα είλαη ζε κνξθή θιεηζηήο, απφιπηα ζηεγαλήο θαζέηαο, ε νπνία λα 

απνξξίπηεηαη κε αζθάιεηα κεηά ην πέξαο ηεο δνθηκαζίαο, ρσξίο ηνλ θίλδπλν επηκφιπλζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ 

ρξήζηε. 

11. Όιεο νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. Θα πξέπεη λα 

απνδεηθλχνληαη απφ επίζεκα έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηαπηφρξνλα απφ αληίζηνηρεο έγθξηηεο επηζηεκνληθέο 

κειέηεο. 

 

Να καηαηεθεί αναλςηικό Φύλλο ςμμόπθωζηρ με παπαπομπέρ ζηα επίζημα θςλλάδια ηος καηαζκεςαζηικού 

οίκος και ηιρ ζσεηικέρ οδηγίερ σπήζεωρ. 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  - ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

 

 

 

α/α 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  
ΝΑΙ 

   

 

 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 τθ τιλθ «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΠΑΙΣΗΗ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει 

υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ 

προδιαγραφι είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ. Προςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

 τθ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που 

δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι 

επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί 

ελάχιςτθ). 

 τθ ςτιλθ «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Παράρτθμα τθσ Σεχνικισ 

Προςφοράσ το οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Σεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι 

αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και 

λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ 

του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία των Πινάκων υμμόρφωςθσ. τθν αρχι του 

Παραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων του.  

 Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Σεχνικό Φυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα 

ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα 

υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ 
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αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Πίνακα υμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 

προδιαγραφι (π.χ. Προδ. 4.18). 

 Σονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ και θ 

παροχι όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

 Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία 

κατά τθν αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν. 

 ε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΠΑΝΣΗΗ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ 

ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 
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Ο οικονομικόσ φορζασ που λαμβάνει μζροσ ςτον παραπάνω διαγωνιςμό οφείλει να υποβάλει 
θλεκτρονικά τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για 
τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73, περί λόγων αποκλειςμοφ, και 74, περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 και 78, τα οποία ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία που 
προβλζπεται από το άρκρο 103 του Ν.4412/2016 (ωσ ζχει τροποποιθκεί και διαμορφωκεί με το 
άρκρο 43 του Ν.4782/2021) : 
 
Α. Όλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ιδιοτιτων και τθσ 

εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και 

τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και 

τισ μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ το 

οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. 

ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν 

κατά τθν υποβολι τουσ. 

ε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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εξουςίεσ ςε πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται 

επιπλζον απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ 

προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Όςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, 

εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του 

οικονομικοφ φορζα. 

 Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 

μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ 

οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 

εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 

υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 

κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β. Όςον αφορά τθν παράγραφο 1 του άρκρου73 (ωσ ζχει αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 το Ν. 

4782/2021), Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ του 

τελευταίου τριμινου πριν από τθν υποβολι του, 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  ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα 

ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό 

(πρόςωπα του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016): 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 

εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ι 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι 

γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ι 

δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 
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Γ. Όςον αφορά τθν παράγραφο τισ παρ. 2 και 4 περ. β’ του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει 

αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, 

άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 

(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ: 

1.  Σισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ (κφριασ και επικουρικισ)  κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ (πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ) κακϊσ και ωσ προσ  

2. Σισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του (αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.) 

(Σθμειώνεται ότι οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του  Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει 

αντικαταςτακεί με το άρκρο 22 του Ν. 4782/2021), δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  Οι περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρώςει τισ 

ανωτζρω υποχρεώςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 

δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 

ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παρ. 1, ςτισ περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 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. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται 

αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ 

παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  

3. Πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ 

όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Δ. Όςο αφορά ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016, ωσ ζχει αντικαταςτακεί με άρκρο 23 του Ν. 4782/2021 

(αναφορικά με τθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 4 του άρκρου 73), και μζχρι  

τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ του καταλόγου αποκλειςκζντων ςτθν Εκνικι Βάςθ Δεδομζνων 
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Δθμόςιων υμβάςεων, θ οποία κα τθρείται και κα επικαιροποιείται από τθν ΕΑΑΔΗΤ, απαιτείται ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ, μαηί με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, να κατακζςει υπεφκυνθ διλωςθ περί μθ 

επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ (περί αποκλειςμοφ από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων 

ςυμβάςεων, για εφλογο χρονικό διάςτθμα). Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

τθν περίπτωςθ Ζνωςθσ Οικονομικϊν φορζων, όπου υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα παραπάνω 

κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

Ζνωςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 
 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ 

Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 13 και 

15 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί 

να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 

οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 

τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Αν δεν προςκομιςτοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 

ακολουκοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (ωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει) 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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