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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΞΑΡΜΟΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΩΝ
(ΕΜΒΟΛΑ-ΔΙΑΝΟΜΕΙ) ΜΕΣΑΔΟΗ ΚΙΝΗΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΤ ΒΗΜΑΣΟ ΕΛΙΚΩΝ ΚΤΡΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟΤ ΚΑΦΟΤ ΠΠΛ-414

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν εν κζματι επιςκευι (cpv: 50800000-3)
αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ ΠΠΛ-414 Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ.
Η επιςκευι αφορά τον υδραυλικό μθχανιςμό (ζμβολα – διανομείσ) μετάδοςθσ και ελζγχου κίνθςθσ
μεταβλθτοφ βιματοσ ζλικα αριςτερισ Κ/Μ, ενϊ εξάρμοςθ και επικεϊρθςθ κα πρζπει να εκτελεςτεί και ςτο
αντίςτοιχο μθχανιςμό του ζλικα δεξιάσ Κ/Μ.

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαοκτϊ χιλιάδων εννιακοςίων ευρϊ
#18.900,00€#, απαλλάςςεται ΦΠΑ ενϊ ςτο προχπολογιςμό ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ
δθμοςίου. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται τα κόςτθ των υλικϊν – ανταλλακτικϊν κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθσ
οικονομικισ επιβάρυνςθσ που κα απαιτθκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των εν κζματι εργαςιϊν.

III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςασ προμικειασ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.

IV. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Εξάρμοςθ – επιςκευι – επικεϊρθςθ υδραυλικϊν μθχανιςμϊν (ζμβολα – διανομείσ) μετάδοςθσ κίνθςθσ
μεταβλθτοφ βιματοσ ελίκων Κυρίων Μθχανϊν.
(α) Ειδικότερα ωσ προσ τθν επιςκευι τθσ ΑΡ Κ/Μ (Αριςτερι Κφρια Μθχανι) απαιτείται:
1. Χαρτογράφθςθ του ςυςτιματοσ μετάδοςθσ κίνθςθσ μεταβλθτοφ βιματοσ πριν τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
2. Εξάρμοςθ υδραυλικϊν εμβόλων – ςωλθνϊςεων – εναλλάκτθ κερμότθτασ(ψυγείου).
3. Αποςφνδεςθ αντικραδαςμικοφ ςυςτιματοσ VULKAN.
4. Μετακίνθςθ μειωτιρα – αναςτροφζα (ρεβζρςα Μ.Ε.Κ) με τθ χριςθ κατάλλθλων ανυψωτικϊν μζςων.
5. Εξάρμοςθ διανομζα και άξονα μετάδοςθσ κίνθςθσ.

6. Καταςκευι χιτωνίου από χυτοςίδθρο και διάνοιξθ οπϊν με ανανζωςθ διαμζτρου για τθν εφαρμογι του
ςτο ζμβολο.
7. Καταςκευι δφο (02) υδραυλικϊν φλαντηωτϊν αξόνων διαφορετικϊν διαμζτρων.
8. Καταςκευι ορειχάλκινου δαχτυλιδιοφ με οπι και τοποκζτθςθ του ςτθ φλάντηα.
9. Σοποκζτθςθ υδραυλικοφ άξονα με χριςθ ξθροφ άηωτου.
10. Σοποκζτθςθ νζου εμβόλου.
11. Επανατοποκζτθςθ και ςυναρμολόγθςθ διανομζα κίνθςθσ.
12. Επανατοποκζτθςθ μειωτιρα – αναςτροφζα (ρεβζρςα Μ.Ε.Κ) ςτθ κζςθ του και επαναςφνδεςθ
αντικραδαςμικοφ ςυςτιματοσ VULKAN.
13. Επανατοποκζτθςθ υδραυλικϊν εμβόλων – ςωλθνϊςεων – εναλλάκτθ κερμότθτασ (ψυγείου).
(β) Ωσ προσ τθν επικεϊρθςθ – ςυντιρθςθ τθσ ΔΕ Κ/Μ (Δεξιά Κφρια Μθχανι) απαιτείται επικεϊρθςθ –
προλθπτικόσ ζλεγχοσ ορκισ λειτουργίασ – ςυντιρθςθ ςυςτιματοσ μετάδοςθσ υδραυλικισ κίνθςθσ (CCP).
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν κα πραγματοποιθκεί:
(α) Δοκιμαςτικι λειτουργία ςυςτιματοσ πρόωςθσ και λιψθ απαιτοφμενων μετριςεων.
(β) Δοκιμαςτικόσ πλουσ διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν (03) ωρϊν προσ επιβεβαίωςθ καλισ λειτουργίασ του
υδραυλικοφ ςυςτιματοσ μετάδοςθσ κίνθςθσ μεταβλθτοφ βιματοσ ελίκων ΔΕ και ΑΡ Κυρίων Μθχανϊν .

V.ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΠΑ
Η εκτζλεςθ των απαιτοφμενων εργαςιϊν, κα πλθρεί τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι του
ςκάφουσ.

VI. TΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθ κάλαςςα κατά τθ διάρκεια παραμονισ του ςκάφουσ ςτο ςθμείο
ελλιμενιςμοφ του ςτθν περιοχι Πειραιά/Περάματοσ, το οποίο και κα προςδιοριςτεί ςτον ανάδοχο με τθν
υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ.

VII. ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν δε κα ξεπερνά τισ είκοςι πζντε (25) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν
επομζνθ θμζρα από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν επιςπεφδουςα
Τπθρεςία (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ).
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβι τθσ παροφςασ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβϊν του
ΤΝΑΝΠ με τθ ςυνδρομι τθσ Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ), θ οποία κα προβεί ςτθν ζκδοςθ
ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ από τον Προϊςτάμενο –
Α’ Μθχανικό του ςκάφουσ μετά τθν
διενζργεια δοκιμαςτικοφ πλου διάρκειασ τουλάχιςτον τριϊν (03) ωρϊν, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται :
(α) Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ όλων των απαραίτθτων ελζγχων ορκισ λειτουργίασ υδραυλικϊν ςυςτθμάτων.
(β) Η εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.
(γ) Η τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
IX. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Οι υπό εκτζλεςθ εργαςίεσ κα ςυνοδεφονται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ ενόσ (01) ζτουσ θ
οποία κα άρχεται τθν επομζνθ τθσ οριςτικισ παραλαβισ των. ε περίπτωςθ χριςθσ τθσ εγγφθςθσ ο
ανάδοχοσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα που απαιτοφνται για τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ (π.χ. μετάβαςθ
τεχνικοφ ςε ζδρα υπαγωγισ ςκάφουσ, κόςτοσ εργαςιϊν αποκατάςταςθσ βλάβθσ – κόςτοσ ανταλλακτικϊν).

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι :
α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : [«Εκτζλεςθ εργαςιϊν εξάρμοςθσ – επιςκευισ – επικεϊρθςθσ
υδραυλικϊν μθχανιςμϊν (ζμβολα – διανομείσ) μετάδοςθσ κίνθςθσ μεταβλθτοφ βιματοσ ελίκων κφριων
μθχανϊν αντιρρυπαντικοφ ςκάφουσ ΠΠΛ 414»],
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (29- 03 – 2021)
ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα .
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα
ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι :
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Σεφχοσ
Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ τα
κάτωκι:
(i) Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν

οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
(ii) Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν
οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι τυχόν ανταλλακτικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι καινοφργια,
γνιςια ι ιςοδφναμα και ότι ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι του
ςκάφουσ. Επιπρόςκετα ςε αυτιν κα δθλϊνεται ρθτά θ υποχρζωςι για τθν τοποκζτθςθ τουσ με ευκφνθ και
ζξοδα τθσ εταιρείασ/επιχείρθςθσ που εκπροςωποφν.
(iii) Τπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν
οποία ο προςφζρων:
α) Αναλαμβάνει πλιρωσ και αποκλειςτικά τθν ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που οφείλεται αποδεδειγμζνα
ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν του προςωπικοφ του κακϊσ και ςτθ μθ λιψθ ι πλθμμελι τιρθςθ των
προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ αναφορικά με τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων και κα είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε
ατφχθμα που τυχόν προκφψει ςτο προςωπικό του ι ςε άλλα άτομα, εξαιτίασ χειριςμϊν κατά τθν εκτζλεςθ
των εργαςιϊν.
β) Δθλϊνει ότι το προςωπικό που κα χρθςιμοποιθκεί κα είναι άριςτο τόςο από απόψεωσ τεχνικισ
κατάρτιςθσ όςο και από άποψθσ ςυμπεριφοράσ και κα τθρεί υποχρεωτικά τουσ κανόνεσ αςφαλείασ των
εργαηομζνων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ και τουσ νόμουσ του κράτουσ. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει
ςτο ακζραιο τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ όςον αφορά ςε καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, εργοδοτικϊν
υποχρεϊςεων, τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τθν ευκφνθ εργατικοφ ατυχιματοσ των μελϊν του
ςυνεργείου του.
γ) Δθλϊνει ότι το προςωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμζνο να ςυμβουλεφεται και να ακολουκεί
πιςτά τισ οδθγίεσ των εγχειριδίων ςυντιρθςθσ του Καταςκευαςτι για τυχόν πρόςκετεσ ι/και ειδικζσ
εργαςίεσ και ελζγχουσ και να διακζτει τθν απαραίτθτθ κριτικι ικανότθτα για τθν αξιολόγθςθ ζκταςθσ
βλαβϊν και εξεφρεςθσ των πλζον ενδεδειγμζνων λφςεων από τεχνικισ και οικονομικισ απόψεωσ.
Οι ςυνταχκείςεσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) κα πρζπει φζρουν κεϊρθςθ για το γνιςιο
τθσ υπογραφισ.
2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1. Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό εκτζλεςθ εργαςιϊν .
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ
τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ
κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για εκτζλεςι τουσ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τθσ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι υπό εκτζλεςθ εργαςίεσ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ[τουλάχιςτον επτά (07) μινεσ].
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί :
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
(Απαλλαςςομζνου ΦΠΑ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ κρατιςεων
υπζρ δθμοςίου)

Εξάρμοςθ – επιςκευι – επικεϊρθςθ υδραυλικϊν μθχανιςμϊν
(ζμβολα – διανομείσ) μετάδοςθσ κίνθςθσ μεταβλθτοφ βιματοσ
ελίκων Κυρίων Μθχανϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αγοράσ
και τοποκζτθςθσ των ανταλλακτικϊν που κα απαιτθκοφν κατά
τθν εξάρμωςθ – επιςκευι – επικεϊρθςθ – άρμοςθ αυτϊν.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

3. ΦΑΚΕΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ
Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ
μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Κ.Λ.ΧΑΝΙΩΝ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ
αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του. Ο φάκελοσ
αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ “ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ” και τον τίτλο τθσ
προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα 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 οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν
υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα
μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον
οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 9, του άρκρου 80, του Ν.
4412/2016 (Αϋ 147), αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ
του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.

B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςισ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν
ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ
φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016
απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου και θ ανάκεςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ ¨
πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

