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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 16 / πρακτικό 38ο/ 23-12-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ :6ΡΙ946907Τ-84Σ) που 

εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και την διενέργεια Έρευνας Αγοράς.

9. Τις επείγουσες  υπηρεσιακές ανάγκες

Tη θέμα 16 / πρακτικό 38ο/ 23-12-2021 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ :6ΡΙ946907Τ-84Σ) που εγκρίνει τις τεχνικές 

προδιαγραφές και την διενέργεια Έρευνας  Αγοράς. 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. 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 «Δύο (2) θαλάμων συντήρησης – οριζόντιας ανακίνησης ασκών των αιμοπεταλίων» 

(CPV:38434540-3)

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  Τετάρτη   26-01-2022  και ώρα 12.00 μ.μ.
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

«Δ «Δύο (2) θάλαμοι συντήρησης – οριζόντιας ανακίνησης ασκών των 
αιμοπεταλίων» (CPV:38434540-3)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ 
ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΕ)

7127

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ:  22REQ009923787
AΔΑΜ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 22REQ009930279        

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ

Α  ΔΑΠΑΝΗ

    Προϋπολογισμός:  29.838,71 €  (άνευ  Φ.Π.Α)    
                                        37.000,00 € (με Φ.Π.Α 24%)

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ  
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

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

ΜΟΝΑΔΑ  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τηλ.: 28213-42335, e-mail: αpontikaki@chaniahospital.gr

Ο   ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΜΠΟΛΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

mailto:apontikaki@chaniahospital.gr
mailto:%CE%B1pontikaki@chaniahospital.gr




Σελίδα 3 από 7

A/Α ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΜΑΧ
ΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ  (Συμπ.ΦΠΑ 

24%)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
Υ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1 Θάλαμος συντήρησης – οριζόντιας 
ανακίνησης ασκών των αιμοπεταλίων» 

(CPV:38434540-3)

Ν.Υ.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2 37.000,00€ 2/Πρκ22/23-11-
2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 48 ΑΣΚΩΝ

 Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι, επικαλυμμένο με αντιβακτηριδιακό υλικό.
 Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 48 ασκών
 Να διατηρεί σταθερή θερμοκρασία λειτουργίας στους +22°C, με δυνατότητα ρύθμισης από 

+20°C  έως +35°C και με απόκλιση  κατά μέγιστο ±1°C.
 Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα με οθόνη LCD, προεπιλογής και παρακολούθησης της 

θερμοκρασίας και ρύθμισης όλων των ειδοποιήσεων και συναγερμών όπως επίσης και της 
ταχύτητας της ανακίνησης των αιμοπεταλίων. Η ένδειξη θερμοκρασίας να είναι σε εμφανή 
θέση.

 Η οθόνη να δύναται να  προβάλει στοιχεία θερμοκρασίας σε γράφημα.
 Να διαθέτει κυκλικό καταγραφικό όργανο επταήμερης καταγραφής άνευ μελάνης, προκειμένου 

να ανιχνεύονται ευκολότερα τυχόν σοβαρές αποκλίσεις από την επιθυμητή θερμοκρασία.
 Να έχει σύστημα συναγερμού που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση ανόδου ή πτώσης της 

θερμοκρασίας, με όρια μεταβλητά τα οποία θα μπορεί να καθορίσει ο εκάστοτε χρήστης.
 Να διαθέτει ανεμιστήρες ώστε να αποβάλει την υπερβάλουσα θερμότητα από το εσωτερικό του 

θαλάμου.
 Το ψυκτικό/θερμαντικό σύστημα να λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται για να διατηρεί την 

θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου.
 Η πόρτα του θαλάμου να διαθέτει τζάμι για οπτικό έλεγχο στο εσωτερικό του θαλάμου.
 Η λειτουργία του θαλάμου να διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση που η πόρτα ανοίξει.
 Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία θα θέτει σε λειτουργία τον συναγερμό σε 

περίπτωση διακοπής ρεύματος.
 Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνάει τα 50dB.

        Να έχει διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 70x70x80cm (ΠxΒxΥ)
 Η ενεργειακή κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 1.5 kWh/ημέρα.
 Να διαθέτει έξοδο σύνδεσης σε τηλεσυναγερμό.
 Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού των συναγερμών, δυνατότητα εισαγωγής κωδικού 

ασφαλείας, αλλά και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μέσω  USB.
 Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και το CE του μηχανήματος να είναι σύμφωνο με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 Να λειτουργεί με ρεύμα  πόλεως 220V/50Hz
 Να λειτουργεί άριστα σε συνδυασμό με ανακινητήρα αιμοπεταλίων 48 ασκών.

ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗΣ 48 ΑΣΚΩΝ

 Να έχει χωρητικότητα 48 ασκών σε 7 ανεξάρτητα τηλεσκοπικά συρτάρια για εύκολη προσπέλαση 
σε οποιονδήποτε ασκό.

 Να δέχεται με άνεση και ασκούς μεγάλης διαμέτρου από μηχάνημα αιμοπεταλιαφαίρεσης.
 Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 25 κιλά.
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 Να διαθέτει συναγερμό κίνησης του ανακινητήρα με ρυθμιζόμενη από τον χρήστη 
χρονοκαθυστέρηση ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ανακίνηση των αιμοπεταλίων.

 Να εξασφαλίζεται η ομαλή ανακίνηση των αιμοπεταλίων.
 Να δύναται να ρυθμιστεί η ταχύτητα ανακίνησης του ανακινητήρα.
 Τα συρτάρια να είναι διάτρητα για να οξυγονώνονται καλύτερα οι ασκοί αιμοπεταλίων.
 Η ενεργειακή κατανάλωση να μην ξεπερνάει τα 0.30kWh/ημέρα.
 Το επίπεδο θορύβου να μην ξεπερνάει τα 50dB.
 Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και το  CE του μηχανήματος να είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 

οδηγία 93/42 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 Να λειτουργεί άριστα σε συνδυασμό με έναν θάλαμο συντήρησης αιμοπεταλίων χωρητικότητας 48 

ασκών.

ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το 
παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του 
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του 
ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των 
αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. 

1.2. Η παράδοση-παραλαβή του μηχανήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, με την 
εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη 
νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του μηχανήματος θα ελεγχθούν σε κάθε 
περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο 
τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες, με την διαδικασία των 
εξετάσεων σε ασθενείς (αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής).

1.3. Το υπό προμήθεια μηχάνημα, καθώς και όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής 
στο Νοσοκομείο για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούρια, 
αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον 
τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Επίσης ο κατασκευαστικός οίκος να είναι 
πιστοποιημένος με EN ISO 13485:16 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. Να 
κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ, 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.

2.1. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας  EN ΙSO 9001:2015, 
EN ISO 13485:16 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και όσον αφορά 
την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων το EN ISO 13485:16, με πιστοποιητικό επίσημου 
οργανισμού πιστοποίησης, το οποίο και κατατίθεται με την προσφορά καθώς και πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχές και κατευθυντήριες 
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
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Επίσης να διαθέτει Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ 
(σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004 και 15/2006).

2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2.2.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης, 
καθώς και τα τυπικά κλπ προσόντα των απασχολούμενων να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, 
όπως και τα αντίστοιχα διακριβωμένα όργανα.

2.2.2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του μηχανήματος για τρία (3) 
τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες 
διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) έτη, με έγγραφη 
επιβεβαίωση. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου 
μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα 
ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ.

2.2.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να επιλύει οποιαδήποτε βλάβη προκύψει εντός 72 ωρών από την 
γνωστοποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση να παρέχεται μηχάνημα αντικατάστασης, εάν αυτό είναι 
εφικτό. 

2.2.4. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδώσει:

 α. Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) 
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, καθώς και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του 
μηχανήματος. Επίσης να δοθεί εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (κωδικοί πρόσβασης, κάρτα, κλπ) στο 
τμήμα ΒΙΤ, καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων, στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα. Πριν τη λήξη της εγγύησης θα πραγματοποιείται συμπληρωματική εκπαίδευση (χρήστες και 
μηχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το Νοσοκομείο.

β. Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού 
κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων 
και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα 
κατά την παράδοση του μηχανήματος, ενώ στην αρχική προσφορά μπορεί να δοθεί στην αγγλική και 
κατά προτίμηση και στην ελληνική.

3. ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1 Στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από τη βασική σύνθεση του προσφερόμενου 
ιατροτεχνολογικού είδους θα αναγράφονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά για τη 
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των προσφερόμενων ειδών. Η κοστολόγησή τους θα αναγράφεται 
στην οικονομική προσφορά.
3.2  Ο προμηθευτής υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την ετήσια τιμή των εξόδων 
πλήρους συντήρησης- επισκευής (συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών και υλικών 
συντήρησης), μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης. Η τιμή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και 
μικρότερη του 6% .
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες όπως και για τους μηχανικούς του 
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, καθώς και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων, στην 
ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

Πίνακας: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΥΠΟΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 ΝΑΙ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 
αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα 
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 των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος 
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 

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 
Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 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», για έστω και ένα από τους όρους 
στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.
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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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