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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ης  Υ.ΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

«Ο ΆΓ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

    Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995).

2. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» και  το Ν.3527/9-2-07 «Κύρωση συμβάσεων  υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» όπως αναπροσαρμόστηκε με τον 3527/07 τ. Α’ 

3. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις».

4. Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 

- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015

5. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

6. Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

7. Τις διατάξεις των διαχειριστικών κανονισμών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

8. Την με θέμα 45ο / πρακτικό 36ο/ 29-11-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ :9OD046907Τ-

ΟΘ6))  που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και την διενέργεια Έρευνας Αγοράς.

9. Το υπ’αριθμ. 6961/09-12-2021 έγγραφο  του  τελωνείου Χανίων.

10. Το υπ’αριθμ.53980/14-12-2021  έγγραφο επιχορήγησης  από  την  7η ΥΠΕ Κρήτης  

για την προμήθεια  ενός (1) κλειστού φορτηγού οχήματος τύπου VAN ( CPV 

34136100-0).

11. Το υπ’αριθμ. 27735/21-12-2021 Πληροφοριακό δελτίο αγοράς οχήματος από το 

ελεύθερο εμπόριο.

12. Τις επείγουσες  υπηρεσιακές ανάγκες
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Tο  45ο / πρακτικό 36ο/ 29-11-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ :9OD046907Τ-ΟΘ6)) καθώς και 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 ν 

4782/2021 και ισχύει. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΝΟΣ (1) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN (CPV:34136100-0)»

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  Παρασκευή 21-01-2022  και ώρα 
14:00 μμ

Τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση αδυναμίας καταχώρησης στην 

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

apontikaki@chaniahospital.gr

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  «Ο Άγ. Γεώργιος»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΕΝΟΣ (1) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN 
(CPV:34136100-0)»

712

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)
9552

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑΜ:  21REQ009731655
AΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 21REQ009759586      

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ

    Προϋπολογισμός  25.806,46 €  (άνευ  Φ.Π.Α)    
                                        32.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%)

ΧΡΟΝΟΣ & 
ΤΟΠΟΣ  

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγ. Γεώργιος»
Σημείωση:  Διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 ημέρες

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
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ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42306, e-mail: αpontikaki@chaniahospital.gr

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ VAN  ΜΕ  ΟΓΚΟ ΧΩΡΟΥ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 13[m3]  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΓΑΘΩΝ

                                                 

Το φορτηγό όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης 

τεχνολογίας, τυποποιημένα προϊόντα κατασκευής έτους μετά το 2017 και κατάλληλα για 

την μεταφορά αγαθών, εξοπλισμού κ.λ.π. της 7ης Υ.Πε. Κρήτης στις Μονάδες Υγείας της.

Να είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης 

ποιότητας ISO σειράς 9001 ή αντίστοιχο, έγκριση τύπου οχήματος για την κυκλοφορία του 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διασφαλίζεται η αξιόπιστη τεχνική υποστήριξή του 

στο Ηράκλειο Κρήτης και να παρέχονται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά – αναλώσιμά του 

στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Το φορτηγό όχημα να είναι σύγχρονης κατασκευής, κατάλληλα διαμορφωμένο για την 

μεταφορά τουλάχιστον τριών (3) ατόμων (με τον οδηγό) και των υλικών σε όλες τις 

Μονάδες Υγείας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης.

Το όχημα πρέπει να είναι φορτηγού κλειστού τύπου, παραγωγής σειράς συγκεκριμένου 

εργοστασιακού τύπου και με έγκριση τύπου του Υπουργείου Μεταφορών.

Το φορτηγό όχημα να διαθέτει πέντε (5) πόρτες ως εξής: Να έχει δύο (2) πλαϊνές πόρτες 

προς τα έξω ανοιγόμενες για τις θέσεις οδηγού – συνοδηγών, μία (1) πλαϊνή συρόμενη 

mailto:%CE%B1pontikaki@chaniahospital.gr




Σελίδα 4 από 10

πόρτα στο δεξί πλαϊνό άκρο του οχήματος και δύο (2) πόρτες προς τα έξω ανοιγόμενες στο 

πίσω μέρος του οχήματος.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά του τα υλικά – 

εξοπλισμό όπως ακριβώς ορίζονται στην νόμιμη έγκριση τύπου του Υπουργείου 

Μεταφορών. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της έγκρισης τύπου η μη πλήρους συμμόρφωσης 

με την Έγκριση τύπου (ειδικά για τα πρόσθετα συστήματα) η προσφορά θα αποκλείεται.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος, άμεσου ψεκασμού, Turbo, με εναλλάκτη αέρα-αέρα, 

τεσσάρων (4) κυλίνδρων σε σειρά τοποθετημένοι εμπρός και εγκάρσια, κυβισμού 

τουλάχιστον 1.900[cm3], αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που πληροί τις τελευταίες 

απαιτήσεις της Ε.Ε. και της Ελληνικής Νομοθεσίας εκπομπών ρύπων (Euro 6). Ο κινητήρας 

πρέπει να αποδίδει ισχύ κατά DIN τουλάχιστο  130[HP]/3750[RPM], με προτίμηση σε 

υψηλότερες είτε ίδιες ιπποδυνάμεις με χαμηλότερα όρια στροφών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Να διαθέτει μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων έξι (6) σχέσεων, με μοχλό ταχυτήτων σε 

εργονομική θέση. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται αποκλειστικά στους εμπρόσθιους 

τροχούς.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Η πέδηση του οχήματος να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω με δίσκους. 

Να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού χιαστί κυκλώματος που ενεργεί σε όλους τους 

τροχούς με υποβοήθηση τύπου SEVRO και οπωσδήποτε σύστημα ABS. Επιπλέον να υπάρχει 

χειροπέδη που να ενεργεί ανεξάρτητα από το σύστημα πέδησης. Να διαθέτει ESP. 

Απαιτείται πλήρης περιγραφή του συστήματος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Να είναι με κρεμαγιέρα υδραυλικής σταθερής υποβοήθησης, με τη θέση οδηγού αριστερά. 

Η ακτίνα κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων να είναι το πολύ 12,4[m].

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Να διαθέτει εκ κατασκευής (από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος και όχι από 

πιθανές τροποποιήσεις) εμπρός ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου Mc Pherson, με ελικοειδή 

ελατήρια τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ και τριγωνικά ψαλίδια. 

Η πίσω ανάρτηση να είναι ελλειπτικών ελασμάτων και με τηλεσκοπικά υδραυλικά 

αμορτισέρ. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για να διευκολύνεται η ευελιξία του οχήματος σε όλες τις συνθήκες γίνονται αποδεκτές 

προσφορές με τις παρακάτω μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις:

 Μήκος  6.000[mm]

 Πλάτος / πλάτος με καθρέπτες 2.100 / 2.550[mm]

 Ύψος    2.550[mm]

Για μέγιστη εκμετάλλευση χώρου το όχημα θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι ελάχιστες 

εσωτερικές διαστάσεις στον χώρο φόρτωσης:

 Όγκος    13[m3]

 Μήκος  3.705[mm]

 Πλάτος 1.870[mm]

 Ύψος    1.932[mm]

 Μήκος /ύψος πλαϊνής συρόμενης πόρτας  1.250/1.755[mm]

 Πλάτος /ύψος πίσω δίφυλλης πόρτας    1.562/1.790[mm]

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Να είναι κατάλληλο για ασφαλή οδήγηση, κυκλοφορία & λειτουργία με τάση 12[V], με 

επαρκή χωρητικότητα συσσωρευτή τουλάχιστον 80[Ah]. Να διαθέτει πλήρες σύστημα 

κλιματισμού. Να φέρει δείκτες πορείας, φώτα στάθμευσης, εσωτερικό φωτισμό και ότι 

γενικά προβλέπεται από τον ΚΟΚ και τις οδηγίες της  Ε.Ε.
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Να έχει κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικοί και 

θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες, ραδιοφωνική προεγκατάσταση με 4 ηχεία, κεραία 

ενσωματωμένη στο εξωτερικό του οχήματος, πρίζα 12V τοποθετημένη στην κεντρική 

κονσόλα.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το φορτηγό όχημα να έχει ρεζερβουάρ πετρελαίου χωρητικότητας τουλάχιστον 75 (lit).

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Η μέγιστη ταχύτητα του οχήματος να είναι τουλάχιστο 145[km/h].

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Το φορτηγό όχημα να έχει κατανάλωση καυσίμου μικρότερη των 6,5[lit] ανά 100[Km] 

απόστασης, κινούμενο σε μικτό κύκλο διαδρομής. 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ,  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της 

λειτουργίας του και της πορείας και οπωσδήποτε να φέρει τα κάτωθι :

 Ταχύμετρο.

 Στροφόμετρο.

 Χιλιομετρητή.

 Μερικό χιλιομετρητή.

 Δείκτη ποσότητας καυσίμου.

 Όργανα θερμοκρασιών.

 Λυχνίες ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή και θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού.

 Κάτοπτρα εξωτερικά δύο (2).

 Κάτοπτρο εσωτερικό.





Σελίδα 7 από 10

 Τρίγωνο ασφαλείας, πυροσβεστήρα βάρους 1 κιλού, φαρμακείο, γρύλο, σετ 

γερμανικών κλειδιών, δύο κατσαβίδια, ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί και 

αντιολισθητικές αλυσίδες.

 Σύστημα κλιματισμού για θέρμανση – ψύξη του οχήματος εργοστασιακά 

τοποθετημένος με αεραγωγούς στο ταμπλό του οχήματος.

 Επίσης να διαθέτει κατάλληλο εξαερισμό.  

 Ράδιο, Cd, USB με επαρκή αριθμό ηχείων. 

 Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε μήκος, κλίση, ύψος και μέση. 

 Υποβραχιόνιο καθίσματος οδηγού.

 Διπλό κάθισμα συνοδηγού. 

 Ντουλαπάκι κλειστό στο κέντρο της κονσόλας. 

 Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού.

 Ψυχώμενο ντουλαπάκι συνοδηγού.

 Λασπωτήρες στους εμπρός και πίσω τροχούς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το φορτηγό όχημα να διαθέτει σύστημα διεύθυνσης σταθερής υποβοήθησης, ABS 

(Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών) και Brake Assist (Σύστημα ενίσχυσης της 

πέδησης), ESΡ (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και ASR (Σύστημα αντιολίσθησης τροχών 

κατά την επιτάχυνση). 

Επίσης να έχει αερόσακους οδηγού & συνοδηγού, τρείς (3) ζώνες ασφαλείας τριών (3) 

σημείων ρυθμιζόμενες σε ύψος, με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού 

δύναμης.

Να διαθέτει τρία (3) εμπρός προσκέφαλα ασφαλείας ρυθμιζόμενα σε ύψος.

ΑΜΑΞΩΜΑ – ΘΑΛΑΜΟΣ  ΟΔΗΓΟΥ

Ο θάλαμος οδηγού θα διαθέτει δύο (2) πόρτες προς τα έξω ανοιγόμενες, με κλείθρο 

ασφαλείας και παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας. Το κάθισμα οδηγού θα είναι 

ρυθμιζόμενο (εμπρός – πίσω - πλάτη), όλα τα καθίσματα να είναι επενδεδυμένα με 

ύφασμα ανθεκτικό κατάλληλο για πλύσιμο. Όλο το δάπεδο του οχήματος θα είναι 
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επενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και θα έχει ανάλογα πλαστικά ή υφασμάτινα 

δάπεδα. 

Το χρώμα του οχήματος θα επιλεγεί από την Υπηρεσία και θα φέρει τα χαρακτηριστικά 

γράμματα που θα υποδειχθούν στον προμηθευτή.

Με την προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει υποχρεωτικά και Υπεύθυνη 

Δήλωση του κατασκευαστή του οχήματος - εξοπλισμού με αντίστοιχη μετάφραση όπου θα 

δηλώνεται ή συμμόρφωση του με τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για την καλή λειτουργία του 

οχήματος σε μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη, δώδεκα (12) έτη αντισκωριακή προστασία 

αμαξώματος και τρία (3) έτη για την βαφή του οχήματος. Επίσης θα εξασφαλίζει την 

ύπαρξη οργανωμένου σέρβις και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστο δέκα (10) έτη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού 

οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής 

προσφοράς του οικονομικού φορέα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο 

σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ….(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ)….. ΝΑΙ

2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 

αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 

αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος όρος 

στην 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 

του Φύλλου Συμμόρφωσης. 

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 Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης 

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»  και η στήλη 
«ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε 
θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα 
θεωρείται ως μη αποδεκτή.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας που λαμβάνει μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό οφείλει να υποβάλει 
ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 
την διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς καθώς και πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
εφόσον δεν είναι φυσικό πρόσωπο.

α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως 
του ποινικού μητρώου 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 
τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73.

β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή όπου το έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ)  
(όπως αυτά αναφέρονται και στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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.

δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού 
φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.





Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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