
 1 

    

        ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

7
η
 ΤΠΔ ΚΡΗΣΗ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΑΝΙΧΝ  

‘’ Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ‘ 

              

 

                                                                                                       Υανιά:   23  – 07 – 2021  

                                     Απ. ππωη.: 15162 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεψξγηνο» κε ηελ ππ’ αξηζκφ 19
ο
 ππακηικό 20

ο
 / 22-07-2021 (ΑΓΑ 

ΦΡ8Η46907Σ-ΡΦΠ) απόθαζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος θαη έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν2286/95, Ν3329/2005, 

Ν2955/01, ηνλ Νφκν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-

2021) Εθζπγρξνληζκφο, 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, φπσο απηνί ηζρχνπλ 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ ηην ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ για ηην ππομήθεια 720 Ανηιδπαζηηπίων Σασείαρ Μοπιακήρ Ανίσνεςζηρ 

SARS-CoV-2 (CPV 33696500-0),  με ηαςηόσπονη παπασώπηζη ζςνοδού εξοπλιζμού, για ηιρ ανάγκερ ηος ΣΔΠ 

COVID ηος Γ.Ν. Υανίων 

 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Επείγνπζα Έξεπλα Αγνξάο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο i-supplies 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΟΙ  ΠΡΟΦΟΡΕ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ 

ΜΕΩ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» έσο ηελ Σεηάπηη 28-07-

2021   και ώπα 11:00πμ 

ΣΑ  ΛΟΙΠΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΔΤΝΑΜΙΑ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ (ΛΟΓΩ ΟΓΚΟΤ) ΝΑ  

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ Ε-MAIL: entousakis@chaniahospital.gr 

 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 
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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  

21REQ008968178 2021-07-23 

 21REQ008970844 2021-07-23 

 

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 ΓΕΩΡΓΙΟ» 

ημείωζη: Δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ : 180 εκέξεο. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

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

 

Η παροφςα Ζρευνα Αγοράσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειών ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ 

αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» και ιςχφει για επιμζρουσ 

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

 

 

Ο  ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΧN                                                                                        

 

 

ΜΠΔΑ  ΓΔΧΡΓΙΟ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΏΜΕΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

ΕΙΔΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΜΕΣΡΗΗ 

Προχπολογιςκείςα 

Σιμι μονάδοσ χωρίσ 

ΦΠΑ 

υνολικι Εκτιμώμενθ 

Προχπολογιςκείςα 

Δαπάνθ χωρίσ ΦΠΑ 

υνολικι Εκτιμώμενθ 

Προχπολογιςκείςα 

Δαπάνθ ςυμπ/νου ΦΠΑ 

(0%) 

Προμικεια εξοπλιςμοφ Point of 

Care (P.O.C) και ςυνοδών 

Αντιδραςτθρίων Σαχείασ 

Μοριακισ Ανίχνευςθσ SARS-

CoV-2 (CPV 33696500-0) 

720 
πλήρεσ 

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. Επηπιένλ, 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. 

 

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

6. Η ζπζθεπαζία λα εκπεξηέρεη ζηπιενχο δεηγκαηνιεςίαο. Επηπιένλ, 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 

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. 
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 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. 

 

 

 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ    ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

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 τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ. 

 

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, 
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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) 

 




