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    ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

7η ΤΠΕ ΚΡΘΣΘ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ‘ 
Αναρτητέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ 

    

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων « Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ» με τθν υπ’ αρικμ. 17000-23/08/2021 Πράξθ Διοικθτι  
του Γ.Ν.Χανίων (ΑΔΑ 93ΙΓ46907Σ-9Β6) και ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του Ν2286/95, Ν3329/2005, 
Ν2955/01,το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) 
Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, 
ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν 
ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία, όπωσ αυτοί ιςχφουν: 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΘΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ  

ΓΙΑ ΣΘΝ  

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΩΝ  

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΙΧΝΕΤΘ SARS-COV-2 ΜΕ REAL TIME PCR (CPV 33696500-0) 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ζρευνα Αγοράσ μζςω τθσ πλατφόρμασ i-supplies 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
Σθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΛΘΞΘ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΕΩ 

ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» ζωσ τθν 

Σρίτη  31/08/2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ 

ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ 

ΣΟ Ε-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΙΧΝΕΤΘ SARS-COV-2 

(CPV 33696500-0) 

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ) 1359 

  ΑΡΙΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)                                21REQ009101734 2021-03-23 

0000466421
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         ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΜΕΤΘ  AΔΑ                                         6Θ3Ν46907Σ-ΓΟΒ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΘ 

          Προχπολογιςμόσ : 30.000,00 ευρϊ ςυμπ.Φ.Π.Α.0% 

          Προχπολογιςμόσ : 30.000,00 ευρϊ άνευ Φ.Π.Α.0% 

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ 

             Γενικό Νοςοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται  ΔΤΟ (2) ΜΗΝΕ 

θμείωςθ: Διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν : 120 θμζρεσ. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΘΘ ΣΕΜΑΧΙΑ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Σθλ: 28210 22300   Ε-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

 

Θ παροφςα Ζρευνα Αγοράσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιήθηκε από το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίηςη και αναμόρφωςη του ρυθμιςτικοφ 

πλαιςίου των δημοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυθμίςεισ προμηθειών ςτουσ τομείσ τησ άμυνασ και τησ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για την ανάπτυξη, τισ υποδομζσ και την υγεία» και ιςχφει για επιμζρουσ 

διατάξεισ από 9/3/2021 και όπωσ τίθεται ςε ιςχφ από 01/06/2021. 

 

 

Ο  ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ  

 

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΙΧΝΕΤΘ SARS-CoV-2 (CPV 33696500-0) 

ΚΩΔΙΚΟ 
OR-CO 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ  ΕΙΔΟΤ  
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ΣΙΜΘ 
ΧΩΡΙ 
ΦΠΑ  

ΜΕΡΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 0% 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΚΑΕ 

276221 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ 
ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΝΙΧΝΕΤΗ ΣΟΤ 

ΝΕΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ SARSCOV-2 
ΜΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ REAL-TIME PCR  

(CPV 33696500-0) 

2.000 15,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 1359 

 

Προδιαγραφζσ αντιδραςτηρίων για ανίχνευςη SARS-CoV-2  

 

Να αποτελεί πλιρεσ διαγνωςτικό κιτ (CE-IVD) για τθν ανίχνευςθ του ιοφ SARS-CoV-2 με real time PCR ςε 

αυτόματθ διαδικαςία (απομόνωςθ ιϊκοφRNA, προετοιμαςία και τρζξιμο τθσ real time PCR). 

 

Να περιλαμβάνονται τα αντιδραςτιρια και πλαςτικά αναλϊςιμα για τθν απομόνωςθ νουκλεϊκϊν οξζων 

(DNA, RNA) από κλινικά δείγματα μζςω αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ που διακζτει το εργαςτιριο. Όλα τα 

αντιδραςτιρια να είναι πιςτοποιθμζνα για in vitro διαγνωςτικι χριςθ. 

Να περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια για τθν απομόνωςθ νουκλεϊκϊν οξζων του ιοφ SARS-

CoV-2 , κακϊσ και για τθν προετοιμαςία των αντιδράςεων real time PCR με αυτοματοποιθμζνο τρόπο.  

Να είναι ςυμβατό με το διάλυμα UTM το οποίο χρθςιμοποιείται για τθ μεταφορά των δειγμάτων. Να είναι 

ςυμβατό με το ςφςτθμα GS1-HT που διακζτει το εργαςτιριο. 

Να περιλαμβάνονται τα αντιδραςτιρια για τθν ενίςχυςθ των νουκλεϊκϊν οξζων και τον ποιοτικό 

προςδιοριςμό του νζου κορωνοϊοφ από δείγμα αναπνευςτικοφ (ρινοφαρυγγικό επίχριςμα ςε UTM). 

Σο προςφερόμενο τεςτ να βαςίηεται ςτθ μζκοδο τθσ Real time PCR και να ανιχνεφει τον νζο κορωνοϊό μζςω 

δφο γονιδίων του ιοφ (Eκαι Ν γονίδια).  

Σο κιτ ανίχνευςθσ να περιλαμβάνει δείγμα εςωτερικοφ ελζγχου που να πιςτοποιεί τθν ορκι απομόνωςθ 

νουκλεϊκϊν οξζων και τθν ορκι πραγματοποίθςθ τθσ αντίδραςθσ PCR, ϊςτε να πιςτοποιείται θ μθ φπαρξθ 

αναςτολζων τθσ αντίδραςθσ PCR. 

Να είναι πιςτοποιθμζνα για in vitro διαγνωςτικι χριςθ (CE-IVD) με τον αναλυτι real time PCR που διακζτει 

το εργαςτιριο. 

Η αναλυτικι ευαιςκθςία να είναι τουλάχιςτον 350 αντίγραφα/ ml για το N γονίδιο και τουλάχιςτον 700 

αντίγραφα/ mlγια το Ε γονίδιο. 

Σο κιτ ανίχνευςθσ να ζχει πιςτοποιθκεί για τθν ορκι ανίχνευςθ ςε πραγματικά κλινικά δείγματα ςε κλινικζσ 

μελζτεσ, τα αποτελζςματα των οποίων να ζχουν πιςτοποιθκεί μζςω των εκκινθτϊν που προτείνονται  από 

τον παγκόςμιο οργανιςμό υγείασ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι το Γ.Ν. Χανίων, διακζτει αναλυτι PCR με τα εξισ ςτοιχεία: BIOANALYTICA PCR ΑΝΟΙΧΣΟ 

ΤΣΗΜΑ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΣΑΔΙΑ EXTRACTION SYSTEM HAMILTON MICROLAB NIMBUS THERMAL CYCLER CFX96 

REALTIME SYSTEM 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  - ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ 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 

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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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

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) Όςον 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) Όςον 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) Όςον 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, Πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ 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 Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 
 

τθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ (όλων) των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κα γίνει 
αποδεκτι ςε αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων, ανά περίπτωςθ, δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του ν. 
4412/2016 μόνο Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) ι θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ 
μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου52 του ν. 4635/2019 (Αϋ 167), που 
προβλζπεται ςτο εικοςτό ζβδομο άρκρο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 68), τθσ 
αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83),προκειμζνου να εκδοκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ι 
ανάκεςθσ και να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. τθν υποβαλλόμενθ υπεφκυνθ διλωςθ δθλϊνονται από τον 
επιλεγζντα ανάδοχο ότι: α) δεν ςυντρζχει κανζνα νόμιμο κϊλυμα ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία, β) 
εξακολουκεί να πλθροί όλα τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που προβλζπονται ςτθν οικεία διακιρυξθ και γ) 
υποχρεοφται να προςκομίςει τα νομίμωσ προβλεπόμενα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. (ΠΝΠ 84/13.04.2020) 

 





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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