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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Φύλλο Συμμόρφωσης 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο υποψήφιος συμπληρώνει το τον ακόλουθο πίνακα συμμόρφωσης, επί ποινή αποκλεισμού, με την απόλυτη 
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Η μη συμμόρφωση επί του συνόλου των ακόλουθων απαιτήσεων 
αποτελεί αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα. Σημειώνεται πως όπου ζητείται 
πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή, θα πρέπει να περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής, την σχετική με το 
ζητούμενο κατηγορία προϊόντων. Επίσης, σε όσες προδιαγραφές του πίνακα συμμόρφωσης γίνεται αναφορά 
σε πιστοποιητικά, σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή 
προέλευση, νοείται και το «ή το ισοδύναμό τους», όπου εφαρμόζεται. Όλα όσα συνοδεύουν την τεχνική 
προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα συμμόρφωσης (προσπέκτους, 
τεχνικά φυλλάδια, διαφημιστικά ή τεχνικά έντυπα, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ.) μπορούν να προσκομισθούν ως 
απλά αντίγραφα.  

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    

1 
Να αναγραφεί σε μορφή πίνακα για κάθε προσφερόμενο είδος ο κατασκευαστής και το μοντέλο και η 
βεβαίωση πλήρωσης των ζητούμενων προδιαγραφών – χαρακτηριστικών – παρελκόμενων  ΝΑΙ   

2 

Να προσκομιστούν: 

Α. Για τα προσφερόμενα προϊόντα εξοπλισμού: 

 δήλωση ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (τα είδη πρέπει να φέρουν σχετική σήμανση). 

 πιστοποιητικά ISO 9001 & 14001 (ή αντίστοιχα), για τους κατασκευαστές των προσφερόμενων ειδών. 

Β. Βεβαίωση των κατασκευαστών ή αντιπροσώπων ότι: 

 το υλικό υποστήριξης που απαιτείται ( σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα), είναι στα 
Ελληνικά ή θα είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά τη χρονική στιγμή της παράδοσης του εξοπλισμού στη 
Μονάδα. 

Γ. Βεβαίωση του προσφέροντα ότι: 

 τα είδη που προσφέρει, είναι ασφαλή και κατάλληλα για χρήση. 

 καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον δύο ετών ή 1.000 ωρών λειτουργίας από την 
οριστική παραλαβή του έργου (ολοκλήρωση της σύμβασης). 

 τα είδη που θα προμηθεύσει θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που στην 
περίοδο παράδοσης ανακοινωθεί παύση παραγωγής ή το είδος δεν είναι διαθέσιμο, θα παραδώσει 
είδος που να πληροί τις ζητούμενες απαιτήσεις του διαγωνισμού, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος και 
αλλαγή χρονοδιαγράμματος. 

 Προσφέρεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης  

ΝΑΙ 

  

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει ειδικό προσωπικό προκειμένου να επιδείξει την καλή λειτουργία των 
μηχανημάτων με τα παρελκόμενά τους εντός πεδίου (on-the-job training) στις κατά τόπους ΜΔΠΠ 

ΝΑΙ   

 
Προμήθεια από τον Ανάδοχο υποστηρικτικών εγχειριδίων για την επίτευξη της βέλτιστης εκπαίδευσης του 
προσωπικού (σύνταξη εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας) 

ΝΙΑ   

 Παροχή εκπαίδευσης είκοσι έξι (26) συνολικά στελεχών των αναφερόμενων Μονάδων Διαχείρισης  ΝΑΙ   

 Έκδοση άδειας πτητικής λειτουργίας για την κάθε Μονάδα Διαχείρισης  ΝΑΙ   

 
 

 
 

 


