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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας
ανάθεση της  υπηρεσίας  «Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζεύγων   και  Κεντρικών  UPS» του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη  πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής  προυπολογισμού 3.918,4€ με ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016). 

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή

οδηγιών». 

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και  λοιπές διατάξεις>

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 21REQ008786078 όπως επισυνάπτεται και απο-

τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

7. Την υπ’αριθμ ΣΥΝ 14η έκτακτη 24-06-2021 Απόσπασμα Πρακτικού Θέμα 2ο απόφαση (με ΑΔΑ: 

9ΚΡΗ4690ΒΧ-55Γ) του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας, τρόπου χρηματο-

δότησης, δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών

8. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 812/29-06-2021 με αριθμό απόφασης  (ΑΔΑ:99Σ14690ΒΧ) Απόφαση Ανάλη-

ψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 3,918,40€ (συμπ. ΦΠΑ )

για το οικ. Έτος 2021 και σχετική πρόβλεψη για το 2022σε βάρος του Κ.Α.Ε: 0887 για την υπηρε-

σία «Συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζεύγων  και Κεντρικών UPS»

9. Το υπ’αριθμ. 812/29-06-2021 Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 21REQ008841605

10.Την ανάγκη κάλυ  ψης της ανωτέρω δαπάνης



Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την  υπηρεσία «Συντήρησης 
Ηλεκτροπαραγωγών Ζεύγων  και Κεντρικών UPS», σύμφωνα με τα κατωτέρω:

A/
A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝ.ΜΕ
ΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  (2)
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩ
Ν ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) ΤΩΝ
580 KVA

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1
1.780 1.780

2 ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  (3)
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ UPS των
60 KVA

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1
1.380

1.380

ΣΥΝΟΛΟ
3.160

ΦΠΑ 24% 758.4

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.918,4

 

 Η  πιθανή δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.198,4€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (προυπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ  3.160,00€  ,ΦΠΑ 24%:  758,4€)  και  θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 0887αν. 

 Η ισχύς της σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους

 Προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  τμηματική
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ   UPS   ΚΑΙ Η/Ζ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) των 580 KVA      2 ΤΕΜ.

2 Κεντρικά UPS των 60 KVA                                   3  ΤΕΜ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συστήματα UPS: Δύο προγραμματισμένες επισκέψεις ανά έτος (μία ανά εξάμηνο) για 
την προγραμματισμένη συντήρηση, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Συστήματα Η/Ζ: Δύο προγραμματισμένες επισκέψεις ανά έτος (μία ανά εξάμηνο) για 
τον Γενικό Λειτουργικό Έλεγχο και η ετήσια συντήρηση με την αντικατάσταση των 
αναλωσίμων (ταυτόχρονα με το ΓΛΕ), σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων που τυχόν απαιτηθεί για την αποκατάσταση 
ενδεχόμενης βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία
ως προς τα μηχανήματα. 

Διαθεσιμότητα 24 x 7 για τηλεφωνική υποστήριξη ή επί τόπου επίσκεψη σε 
περίπτωση βλάβης. 

Ανταπόκριση εντός 4 - 6 ωρών από την κλήση με προτεραιότητα έναντι κλήσεων βλάβης
που δεν καλύπτονται από συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης. 

Προτεραιότητα στη διάθεση ανταλλακτικών έναντι κλήσεων βλάβης που δεν καλύπτονται 
από συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης. 
Σε όλες τις ανωτέρω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των αναλώσιμων, 
ανταλλακτικών και γενικώς των υλικών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν 
βλάβης, τυχόν εργασία επισκευής μερών των μηχανημάτων (π.χ. επισκευή πλακετών, 
κινητήρων, μίζας, ψυγείου κ.λ.π.), οι εξειδικευμένες εργασίες του Η/Ζ, εργασίες δικτύων 
(ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, αποχετευτικά & καυσίμου), σε δεξαμενές καυσίμου και σε 
πίνακες ηλεκτρολογικούς, αυτοματισμού και μεταγωγής, εργασίες υποστήριξης εξοπλισμού 
επικοινωνίας (connectivity), εργασίες αντικατάστασης ανταλλακτικών προμήθειας τρίτου. 
Διευκρινήσεις/ Παρατηρήσεις 
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων θα διενεργούνται σε εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 πμ έως 15:00 μμ). 
Οι προγραμματισμένες αντικαταστάσεις αναλωσίμων / ανταλλακτικών δεν 
θεωρούνται ως εργασίες αποκατάστασης βλάβης.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ UPS 
1. Οπτικός έλεγχος του συστήματος. 

2. Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης. 

3. Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιμο αυτών. 

4. Οπτικός έλεγχος συσσωρευτών. 

5. Έλεγχος τάσης φόρτισης συσσωρευτών (DC Bus). 

6. Έλεγχος ρεύματος φόρτισης συσσωρευτών. 

7. Έλεγχος τάσης εισόδου L1, (L2, L3), N. 



8. Έλεγχος τάσης εξόδου L1, (L2, L3), N. 

9. Έλεγχος ρεύματος εισόδου L1, (L2, L3), N. 

10. Έλεγχος ρεύματος εξόδου L1, (L2, L3), N. 

11. Έλεγχος μεταγωγής από UPS σε BY-PASS και αντίστροφα. 

12. Έλεγχος ορθής λειτουργίας διακοπτών. 

13. Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και control.(όπου υπάρχει η δυνατότητα) 

14. Έλεγχος των Test Points. (όπου υπάρχει η δυνατότητα) 

15. Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm. 

16. Δοκιμή διακοπής της τάσης της Δ.Ε.Η. 

17. Εκφόρτιση συσσωρευτών και επαναφόρτιση. 

18. Σύνδεση με υπολογιστή (όπου υπάρχει η δυνατότητα) και έλεγχος του ιστορικού για 
σφάλματα. 

Διευκρινήσεις/ Παρατηρήσεις 
1. Οι εργασίες με α/α 11, 12 & 16 θα διενεργούνται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική έγκριση 
από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ειδικά για την εκτέλεση της εργασίας με α/α 12 
απαιτείται η μεταγωγή του UPS σε μηχανικό by pass. 

2. Για την εργασία με α/α 17, η διάρκεια του battery test εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο 
και την ηλικία των 
συσσωρευτών. 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΔΙΕΤΙΑ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ Χ Χ Χ

ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ Χ Χ
ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ Χ Χ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΑΝΤΙΨ/ΚΟΥ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Χ Χ Χ
ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ Χ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ INTERCOOLER ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Χ Χ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞ/ΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Χ Χ
ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Χ Χ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ Χ Χ Χ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Χ Χ Χ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΑΙΟΥ,ΘΕΡ/ΣΙΑΣ ΚΛΠ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Ζ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΜΕΓΕΘΩΝ

Χ Χ Χ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ/ΑΝΕΥ 
ΦΟΡΤΙΟΥ

Χ Χ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ/ΘΟΡΥΒΩΝ

Χ Χ Χ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΨΥΞΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Χ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΥΓΡΩΝ Χ Χ Χ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Η/Ζ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ 
ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Χ Χ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ Χ Χ
ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Η/Ζ ΕΝ ΚΕΝΩ/ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ Χ Χ Χ
ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ TURBOCHARGER ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ/ΑΝΤΛΙΑΣ Υ.Π. 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ/ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι  προσφορές  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένες  χωρίς  σβησίματα,  προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της
εταιρείας  ή  του  ιδιώτη  και  θα  απευθύνονται  προς  την  υπηρεσία  που  διενεργεί  την
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Επιπλέον θα φέρουν σαν τίτλο την προμήθεια που αφορά
και τον τίτλο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται
και  στο εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει.  Οι  προσφορές θα υποβληθούν σε
σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο  θα  περιέχονται  υποφάκελος  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  υποφάκελος  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και  υποφάκελο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Υποχρεωτικά σε δύο αντίγραφα τόσο οι τεχνικές όσο
και οι οικονομικές

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει
των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  της προσφερόμενης υπηρεσίας,
σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  όπως  και  τα  λοιπά  έγγραφα  που
περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα.

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλεί-
ψει  αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται  από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοι-



κητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονο-
μικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι απο-
κλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομι-
κού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του
νομίμου  εκπροσώπου  του,  όπως  αυτός  ορίζεται  στην  περίπτωση  79Α  του
Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύ-
νης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συ-
μπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε
με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κα-
τώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην πε-
ρίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κα-
τώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει  εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

Βάσει του άρθρου 73, παρ. 11, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κα-
τώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το
παρόν δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς.

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομι-
κός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προ-
σκομίζει σχετικό  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοι-
πές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπη-
σης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.

Ε)  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και  των μεταβολών του νομικού προ-
σώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πι-
στοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομι-
μοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποι-



ητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομι-
κού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθε-
σία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται  τα
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δε-
σμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

 Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι
έλαβαν γνώση των όρων της Πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται
ανεπιφύλακτα και με την υποβολή της προσφοράς.

 Ο  προμηθευτής  κατά  την  πληρωμή  υπόκειται  στις  εκάστοτε  νόμιμες
κρατήσεις.

 Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο  με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων.

 Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής
 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 22/07/2021, ημέρα  
Πέμπτη
 και ώρα  13:30 πμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου 
Λευκάδας.Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα 
πραγματοποιηθεί στις 23-07-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00μ.μ

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται
σε  ισχύ  όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  διαφορετικά  θα  πρέπει  να
προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.

Πληροφορίες για την ανωτέρω υπηρεσία μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία
μας κ.Φουντάνα Ελένη τηλ:  2645360307,  το  πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και  από το
ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Πρωτογενές
αίτημα  αναρτημένο  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  αριθ.  πρωτ.  5670/17-06-2021(ΑΔΑΜ:
21REQ008786078). 
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