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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΗ 7θσ  Τ.ΠΕ  ΚΡΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

«Ο Άγ.  Γεϊργιοσ» 

           

ΤΝΟΠΣΙΚΑ  ΣΟΙΥΔΙΑ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
    Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο Άγ. Γεώξγηνο» κε ην 29

ν
 πξαθηηθό ηεο 27

εο
 επηεκβξίνπ  2021 (ζέκα 24

ν
) (ΑΓΑ: 

6ΛΔΒ46907Σ-ΑΒ4)  απόθαζεο ηνπ Δ.. θαη έρνληαο ππ’ όςηλ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 4286/95,  Ν.3329/2005, Ν.2955/2001, 

θαζώο θαη ην Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ» (πξνζαξκνγή 

ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ  &  2014/25/ΕΕ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ 4782/2021 θαη ηζρύεη.  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν  

«ΕΠΙΚΕΤΗ & ΤΝΣΗΡΗΗ των  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ (CPV 50421000-2)»  

 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ   ΑΡΥΗ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίωλ «Ο Άγ. Γεώξγηνο» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Έξεπλα αγνξάο κέζω ηεο πιαηθόξκαο  «i-supplies» 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ  ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά  κέζσ ηεο πιαηθόξκαο  

«i-supplies» έσο ηελ  Πέκπηε  07-10-2021  θαη ώξα 14.00 κ.κ. 

Σα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε αδπλακίαο θαηαρώξεζεο ζηελ 

πιαηθόξκα (ιόγσ όγθνπ) λα απνζηαινύλ ζην ειεθηξ. Σαρ.:  

entousakis@chaniahospital.gr 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίωλ  «Ο Άγ. Γεώξγηνο» 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΠΗΡΔΙΑ 

«Δπηζθεπή & πληήξεζε ηωλ 

Μεραλεκάηωλ Κεληξηθήο Απνζηείξωζεο (CPV 50421000-2)» 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΤ ΔΞΟΓΟΤ 

(ΚΑΔ) 
0887 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 

ΑΓΑΜ:  21REQ009275648 2021-09-28 

AΓΑΜ ΓΔΜΔΤΗ: 21REQ009281598 2021-09-29 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ  ΓΑΠΑΝΗ 

        Πξνϋπνινγηζκόο:  28.400,00  €  (άλεπ  Φ.Π.Α)     

                                     35.216,00 €  (κε Φ.Π.Α 24%) 

0000469679

mailto:entousakis@chaniahospital.gr
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ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ  ΠΑΡΑΓΟΗ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίωλ «Ο Άγ. Γεώξγηνο» 

εκείωζε:  Γηάξθεηα ηζρύνο πξνζθνξώλ: 180 εκέξεο 

ΜΟΝΑΓΑ  ΜΔΣΡΗΗ Τπεξεζία 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  ΔΞΙ (6) ΜΗΝΔ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σει.: 28213-42300, e-mail: entousakis@chaniahospital.gr 

 

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ  ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΑΝΙΩΝ 

 

ΜΠΔΑ  ΓΔΩΡΓΙΟ  
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ  ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 

 

α/α 

 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

 

ΕΙΔΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ 

ΟΙΚΟ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ – ΣΕΜΑΧΙΑ  

1.  VS  10/2  ΚΛΙΒΑΝΟ  ΑΣΜΟΤ  STEELCO – ΙΣΑΛΙΑ  3  

2. DS 610/2  SL 2S ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ – ΣΕΓΝΩΣΗΡΙΟ 

ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

STEELCO – ΙΣΑΛΙΑ  3  

3. PL  130/1  ΚΛΙΒΑΝΟ  

ΘΕΡΜΟΕΤΑΙΘΗΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

STEELCO – ΙΣΑΛΙΑ  1  

  

Εκτιμϊμενθ προχπολογιςκείςα δαπάνθ 28.400,00 € (πλζον Φ.Π.Α 24%) ιτοι ςυνολικι εκτιμϊμενθ 

προχπολογιςκείςα δαπάνθ 35.216,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%  για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) 

μθνϊν. 

Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυντιρθςθσ (με πλιρθ κάλυψθ ανταλλακτικϊν ) 

των μθχανθμάτων τθσ Κ. Αποςτείρωςθσ 

Αφορά τα παρακάτω μθχανιματα: 

 ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΣΜΟΤ  
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟ: STEELCO / ΙΣΑΛΙΑ 

ΚΩΔ.: VS 10/2 

ΣΕΜ.: 3 

 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ – ΣΕΓΝΩΣΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟ: STEELCO / ΙΣΑΛΙΑ 
ΚΩΔ.: DS 610/2 SL 2S 

ΣΕΜ.: 3 

 ΚΛΙΒΑΝΟ ΘΕΡΜΟΕΤΑΙΘΗΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟ: STEELCO / ΙΣΑΛΙΑ 

ΚΩΔ.: PL 130/1 

ΣΕΜ.: 1 

 

1. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία. 
Προσ απόδειξθ αυτϊν απαιτείται να κατατεκοφν τρεισ (3) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ για  ςυντιρθςθ 
αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ ςε Δθμόςιεσ Μονάδεσ Τγείασ. 

2. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ βεβαίωςθ ι οποιοδιποτε άλλο 
αποδεικτικό μζςο από το οποίο κα προκφπτει ότι θ προςφζρουςα εταιρεία είναι κατάλλθλθ και τεχνικά 
επαρκισ για τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ των μθχανθμάτων  

3. Η ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ του μθχανιματοσ κα γίνονται από Σεχνικοφσ τθσ «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» 
εταιρείασ, ειδικά εκπαιδευμζνουσ από τον καταςκευαςτικό οίκο. Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να 
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υποβάλλουν βεβαιϊςεισ εκπαίδευςθσ αρμόδιων τεχνικϊν για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ του 
προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

4. Η «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» εταιρεία κα πρζπει απαραίτθτα να διακζτει πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 και ISO 13485 
για εμπορία, εγκατάςταςθ και τεχνικι υποςτιριξθ. (Να κατατεκοφν τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά) 

5. Η προλθπτικι ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ κα γίνεται μια φορά ανά 3μθνο (για τουσ κλιβάνουσ) και ανά 
4μθνο (για τα πλυντιρια)και κα περιλαμβάνει εργαςίεσ ελζγχων, εςωτερικοφ κακαριςμοφ, ρυκμίςεων, 
όπωσ επίςθσ και κάκε άλλθ εργαςία που κα απαιτείται για τθ διατιρθςθ του μθχανιματοσ ςε άριςτθ 
λειτουργικι κατάςταςθ. Επίςθσ, κα γίνεται άμεςθ αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ όποτε και αν 
παρουςιαςτεί αυτι κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

6. Οι επιςκευζσ των βλαβϊν κα γίνονται οποιαδιποτε μζρα/ϊρα, ενϊ οι προγραμματιςμζνεσ ςυντθριςεισ 
τισ εργάςιμεσ μζρεσ/ϊρεσ. 

7. Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, ελζγχων και επιςκευϊν του μθχανιματοσ κα γίνονται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
και τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. Ο ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί αρχείο 
παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του κάκε μθχανιματοσ, προςβάςιμο και από το αρμόδιο 
προςωπικό του νοςοκομείου. 

8. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ, που κα ςυνζβαινε πζραν από τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ, θ 
ςυντθριτρια εταιρεία υποχρεοφται να ανταποκρικεί με παρουςία τεχνικοφ εντόσ οκτϊ (8) ωρϊν από τθν 
αναγγελία αυτισ, είτε τθλεφωνικϊσ ι γραπτϊσ (με οποιοδιποτε θλεκτρονικό μζςο), χωρίσ καμία 
επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ. 

9. Όλα τα ανταλλακτικά που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ των προλθπτικϊν ςυντθριςεων ι τθν 
αποκατάςταςθ των βλαβϊν, βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τθ «ςυντθριτρια» εταιρεία. 

10. Σα ανταλλακτικά κα είναι γνιςια από τον καταςκευαςτι, επί αποδείξει, και κα ςυνοδεφονται από 6 
μινεσ εγγφθςθ από τθν τοποκζτθςθ, ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ. 

11. Εάν προκφψει ζκτακτθ βλάβθ ςε διάςτθμα δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν προςυμφωνθμζνθ 
θμερομθνία Σακτικισ Προλθπτικισ ι Γενικισ υντιρθςθσ, οι εργαςίεσ αποκατάςταςισ τθσ κα 
εκτελοφνται άμεςα και ταυτόχρονα  με τισ  εργαςίεσ υντιρθςθσ. 

12. Σο Νοςοκομείο υποχρεοφται να διαφυλάξει τον προαναφερόμενο εξοπλιςμό από τεχνικζσ παρεμβάςεισ 
οποιονδιποτε ξζνων προσ τθ «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» εταιρεία Σεχνικϊν.  

13. Η «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» εταιρεία  υποχρεοφται, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εκάςτοτε εργαςιϊν προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ ι τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, να εκδίδει ΔΕΛΣΙΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ. Σο δελτίο αυτό κα 
υπογράφεται από Σεχνικό τθσ «ΤΝΣΗΡΗΣΡΙΑ» και από τον αρμόδιο υπάλλθλο του νοςοκομείου, ςτον 
οποίο και κα παραδίδεται το αντίτυπο του Δελτίου που προορίηεται για το Νοςοκομείο. 

14. Ο ςυντθρθτισ φζρει ακζραια ποινικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμιά που κα  προκλθκεί ςτο 
προςωπικό του, το προςωπικό του Νοςοκομείου ι και ςε τρίτουσ από αμζλεια δικι του ι του 
προςωπικοφ του. 

15. Ο μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWN TIME) του κάκε μθχανιματοσ λόγω 
βλαβϊν κακορίηεται ςτισ δεκαπζντε (15) θμζρεσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ. Ο υπολογιςμόσ του παραπάνω επιτρεπτοφ χρόνου μθ λειτουργίασ  (DOWN TIME) κα 
πραγματοποιείται ςτο τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ προκειμζνου να υπολογιςκεί θ εφαρμογι τθσ ποινικισ 
ριτρασ. Για κάκε θμζρα πζραν τθσ 15θσ κα επιβάλλεται παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ για διπλάςιο αρικμό 
θμερϊν από τισ θμζρεσ μθ λειτουργίασ. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

16. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διατθρεί ανά πάςα ςτιγμι και ςε οποιεςδιποτε ςυνκικεσ, ςε καλι 
κατάςταςθ λειτουργίασ τουλάχιςτον τουσ 2 από τουσ 3 κλιβάνουσ ατμοφ, κακϊσ και τα 2 από τα 3 
πλυντιρια. Αντίκετθ περίπτωςθ κεωρείται κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 
άμεςθ άρςθ εντόσ 24 ωρϊν τθσ κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, με τθν ταχεία προςζλευςι του ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του νοςοκομείου εντόσ 8 ωρϊν το αργότερο από τθσ ειδοποιιςεωσ του, ανεξαρτιτωσ 
εργάςιμθσ ι μθ θμζρασ/ϊρασ για τθν επιςκευι τθσ βλάβθσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ κανονικισ 
λειτουργίασ των μθχανθμάτων. Για κάκε θμζρα κατάςταςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ κα επιβάλλεται παράταςθ 
τθσ ςφμβαςθσ για διπλάςιο αρικμό θμερϊν. Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 
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1. ΓΔΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ   

1.1  Δπηθνηλωλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη 

όιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηώλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινύληαη κέζσ ηεο πιαηθόξκαο          

«i-supplies».  

 

1.2  Γιώζζα  

Οη πξνζθνξέο  θαη ηα πεξηιακβαλόκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα  

ή λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  

 

2.  ΔΙΓΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ   ΔΚΣΔΛΔΗ 

2.1 Παξαθνινύζεζε ζύκβαζεο  

 Η παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί από ηελ  αξκόδηα επηηξνπή 

θαιήο εθηέιεζεο, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν (Δ. Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Υαλίσλ) γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλαδόρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ 

όξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζύκβαζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

   Η αξκόδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απόθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο σο επόπηε κε 

θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απόθαζε δύλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη 

ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνύκελσλ από ηελ ζύκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 

θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επόπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επόπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, θαζώο 

θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επόπηε ε ππεξεζία 

πνπ δηνηθεί ηε ζύκβαζε κπνξεί λα απεπζύλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνύλ ζηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο. 

    Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ ηεξείηαη από ηνλ αλάδνρν εκεξνιόγην ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρόιεζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ζε αξηζκό θαη εηδηθόηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο. Σν εκεξνιόγην ζπλππνγξάθεηαη από ηνλ επόπηε ηεο ζύκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηώζεη επί απηνύ 

παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρώξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή όηαλ 

απηό δελ είλαη εθηθηό πξνζθνκίδεηαη από ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθόζνλ ηνύην δεηεζεί. Οη 

θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινύλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο από ηελ επηηξνπή 

παξαιαβήο. 

2.2  Γηάξθεηα  ύκβαζεο  

 

Η Γηάξθεηα  ύκβαζεο νξίδεηαη  ζε έμη  (6) κήλεο,  κε δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ηεο δηάξθεηά ηεο, θαηά ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016   (ην ελ ιόγσ ρξνληθό δηάζηεκα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ ζπκθσλεηηθνύ ή από ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζε απηό θαη ιήγεη είηε ζε δήιε εκεξνκελία ή πξνζεζκία 

είηε, εθ’ όζνλ ππάξρνπλ ελδηάκεζα επηκέξνπο παξαδνηέα, κε ηελ ππνβνιή ηνπ ηειεπηαίνπ παξαδνηένπ ζην ρξόλν 

πνπ νξίδεηαη ζην ζπκθσλεηηθό).  
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Η  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά από  αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο κέρξη ην 50% απηήο ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ  αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ από ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ
1
.  

Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε 

παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα  ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο
2
  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από 

ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξάηαζεο 

πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016
3
. 

 

Πίλαθαο: ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ –- ΤΠΟΡΕΩΣΙΚΟ ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

 

 

 

α/α 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1  ΝΑΙ    

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ηε ηήιε «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί όξνη, ππνρξεώζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα δνζνύλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 

Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΙ» ή έλαο αξηζκόο (πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθό αξηζκεηηθό κέγεζνο ηεο 

πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκόξθσζε) ηόηε ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν, ζεσξνύκελε σο 

απαξάβαηνο όξνο ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιύπηνπλ πιήξσο απαξάβαηνπο όξνπο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  

ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηώλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδόρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΙ/ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνύηαη 

ή όρη από ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθό κέγεζνο πνπ δειώλεη ηελ πνζόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζηελ Πξνζθνξά. Απιή 

θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απόδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκόδηα Επηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη 

επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο (ηδηαίηεξα αλ απηή απνηειεί ειάρηζηε). 

ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη 

αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηώλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηώλ, ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηνπ ηξόπνπ 

δηαζύλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδόρνπ 

ηεθκεξηώλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκόξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθόο πίλαθαο ησλ πεξηερόκελσλ 

ηνπ.  

Είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπώλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηόλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. 

Σερληθό Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθό θπιιάδην ή ζηε ζρεηηθή αλαθνξά, κεζνδνινγηθό εξγαιείν, 

ηερληθή θηι ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηώλεη ηε ζπκθσλία ή ππεξθάιπςε θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ 

Πίλαθα πκκόξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνύκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18). 

Σνλίδεηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα ζεκεία ησλ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ θαη ε παξνρή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ 

πνπ δεηνύληαη. 

Η αξκόδηα Επηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερόκελα από ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδόρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ 

Πξνζθνξώλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ», γηα έζησ θαη έλα από ηνπο όξνπο ζηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο, ηόηε 

ζεσξείηαη όηη δελ ππάξρεη απάληεζε ζην ζρεηηθό όξν. 

 

                                                           
1 Η ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν παράταςθ -

τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
2 Πρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
3  Όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019 
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Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

«ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα ππνβιεζνύλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

α/α 

Περιγραφι είδουσ - ΤΠΗΡΕΙΑ 
Προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ  με Φ.Π.Α. 

 

Προχπολογιςκείςα 

δαπάνθ άνευ 

Φ.Π.Α. 

ΣΙΜΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

άνευ  Φ.Π.Α. 

1 ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ  

ΚΕΝΣΡΙΚΗ  ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ 
35.216,00 28.400,00 

 

 

Πνζνζηό ΦΠΑ: 24 %  

 

 

 

 

 

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: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ   ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
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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 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 
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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. 

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 
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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 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) 
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