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Σελίδα 1 

 

 
 

                                                ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  50.19 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

805.000,01€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

 

 

Ονοματολογία αντιδραστηρίων, Κωδικός αριθμός CPV 33696500-0 και προϋπολογισθείσα δαπάνη 

αναλυτικά: 

 

 
Α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  :  

29.838,71€ X 24% ΦΠΑ (7.161,29€) =   37.000,00€.                             

Συστημικός αριθμός 78213  -  ΑΑ έτους 2020/117  -  έτους 2021/38.                                                                       

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ OΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 

300.000,00€ Χ 24% ΦΠΑ (72.000,00€) = 372.000,00€. 

Συστημικός αριθμός 78226  -  ΑΑ έτους 2020/118  -  έτους 2021/39.                      

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 138.709,68€ 

Χ 24% ΦΠΑ (33.290,32€)= 172.000,00€. 

Συστημικός αριθμός 78436 - ΑΑ έτους 2020/119  -  έτους 2021/40.                      

Δ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΙΝΙΩΝ (STICKS) ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΟΥΡΩΝ: 8.064,52€ Χ 24% ΦΠΑ (1.935,48€) = 10.000,00€. 

Συστημικός αριθμός 78461 - ΑΑ έτους 2020/120  - έτους 2021/41.                      

Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ : 172.580,65€ Χ 

24% ΦΠΑ (41.419,36€) = 214.000,01€. 

Συστημικός αριθμός 78467 - ΑΑ έτους 2020/121 -  έτους 2021/42.                      

 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  ΣΥΜΠΕΡ. ΤΟΥ ΦΠΑ :  649.193.56€ 

Χ 24% ΦΠΑ (155.806,45€) = 805.000,01€. 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

        Τμήμα    : Οικονομικό 

                                           Γραφείο : Προμηθειών 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 
Επωνυμία Ψ.Ν.Α 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374 

Πόλη ΧΑΙΔΑΡΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12462 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL306 

Τηλέφωνο 213 2054164 

Φαξ 213 2054578 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithak@psyhat.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.psyhat.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή (ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ) είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη Κεντρική 

Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση στον ΥΠΟ τομέα ΟΚΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω διεύθυνση. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση Είδος διαδικασίας 

Ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ο τακτικός προϋπολογισμός του Ψ.Ν.Α .  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. 1359 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2020-2021 του Φορέα. 
Α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  :  29.838,71€ X 24% 

ΦΠΑ (7.161,29€) =   37.000,00€.                             

Συστημικός αριθμός 78213  -  ΑΑ έτους 2020/117, με ποσό 18.500,00€  -  έτους 2021/38, με ποσό 18.500,00€.                                                                       

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ OΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 300.000,00€ Χ 24% 

ΦΠΑ (72.000,00€) = 372.000,00€. 

Συστημικός αριθμός 78226  -  ΑΑ έτους 2020/118,  με ποσό 186.000,00€ -  έτους 2021/39, με ποσό 186.000,00€.                      

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 138.709,68€ Χ 24% ΦΠΑ 

(33.290,32€)= 172.000,00€. 

Συστημικός αριθμός 78436 - ΑΑ έτους 2020/119, με ποσό 186.000,00€  -  έτους 2021/40, με ποσό 186.000,00€.                      
Δ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΙΝΙΩΝ (STICKS) ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΥΡΩΝ: 8.064,52€ 

Χ 24% ΦΠΑ (1.935,48€) = 10.000,00€. 

Συστημικός αριθμός 78461 - ΑΑ έτους 2020/120, με ποσό 5.000,00€  - έτους 2021/41, με ποσό 5.000,00€.                      
Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ : 172.580,65€ Χ 24% ΦΠΑ 

(41.419,36€) = 214.000,01€. 

Συστημικός αριθμός 78467 - ΑΑ έτους 2020/121, με ποσό 107.000,00€ -  έτους 2021/42, με ποσό 107.000,01€.                      

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/ων χορηγητή/ών προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό 

εξοπλισμό, όπως εμφανίζεται  αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ . 

 

Η προμήθεια αποτελείται από τρεις πέντε (5) ομάδες, ως κάτωθι: 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ: 

Α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  :  

29.838,71€ X 24% ΦΠΑ (7.161,29€) =   37.000,00€.                                

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ OΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 

300.000,00€ Χ 24% ΦΠΑ (72.000,00€) = 372.000,00€. 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 

138.709,68€ Χ 24% ΦΠΑ (33.290,32€)= 172.000,00€. 

Δ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΙΝΙΩΝ (STICKS) ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΟΥΡΩΝ : 8.064,52€ Χ 24% ΦΠΑ (1.935,48€) = 10.000,00€. 

Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ : 172.580,65€ 

Χ 24% ΦΠΑ (41.419,36€) = 214.000,01€.      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  ΣΥΜΠΕΡ. ΤΟΥ ΦΠΑ :  

649.193.56€ Χ 24% ΦΠΑ (155.806,45€) = 805.000,01€. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ 

(σύμφωνα με το άρθρο 97, του Ν. 4412/2016).  

 

Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη της κάθε ομάδας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία 

θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτού. 

Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το 

σύνολο των ομάδων.  

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας και δεν 

θα πρέπει να ξεπερνάει το προβλεπόμενο κόστος ανά CPV. 

Οι ζητούμενες ποσότητες των αντιδραστηρίων είναι ενδεικτικές και είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν 

κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας καθώς προκύπτουν από τις εκάστοτε ανάγκες 

εξετάσεων των ασθενών. 

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη ανταλλαγής μέρους των ποσοτήτων αντιδραστηρίων 

μεταξύ των ειδών  μίας σύμβασης. 

Σε περίπτωση που η ετήσια σύμβαση εμφανίζει υπόλοιπο ποσού ή ποσοτήτων κατά την ημερομηνία λήξης 

της, και εφόσον οι ανάγκες προμήθειας αντιδραστηρίων εξακολουθούν να υφίστανται, αυτή θα 

παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.   

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 ( Όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει) (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   





4 

 

4 

 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 

Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του π.δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.».  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά 

ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων)» («ΓΚΠΔ»), της οδηγίας 2002/58/ΕΚ «για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», 

όπως ισχύουν στην ελληνική έννομη τάξη ή άλλοι εφαρμοστέοι νόμοι ή κανόνες που αφορούν προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και κανονισμοί ή οδηγίες αρμόδιων διοικητικών αρχών, όπως η Ελληνική Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 Τα από 24/05/2019 υπηρεσιακά σημειώματα του Διευθυντή του μικροβιολογικού τμήματος του Νοσοκομείου μας.  

 Η με αρ. 15/12-06-2019 ( Θέμα 22ο )    Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού με συνολικό ποσό 

805.000,01(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για (2) έτη. 

- Πρωτογενές με ΑΔΑΜ: 19REQ005352490 2019-07-26. 

       -      Δέσμευση με ΑΔΑ: όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σελίδα 1 της παρούσας διακήρυξης.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 

π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 

συστήματος.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» θα γίνει 

την  22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/09/2019 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό: 2019/S 174-423464. 

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr  όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 

πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε πέντε (5) Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς :  

ΟΜΑΔΑ Α – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ : 78213 

ΟΜΑΔΑ Β – ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ : 78226 

ΟΜΑΔΑ Γ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ : 78436 

ΟΜΑΔΑ Δ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ : 78461 

ΟΜΑΔΑ Ε – ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ : 78467 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 

www.psyhat. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά 

και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1   Γενικές Πληροφορίες 

     2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2019/S 174-423464, Προκήρυξη της Σύμβασης (με ΑΔΑΜ: 19PROC005538954), όπως αυτή 

έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν 

παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

4. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.  

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά του 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 

οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες 

πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 

ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. β) Όταν τα έγγραφα της 

σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα 

των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή 

δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα 

αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 

από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία , εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 

2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή 

στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 

της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 

εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διηζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 Υποδείγματα εγγυητικών στο Παράρτημα VI . 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της 

Ένωσης, 8 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
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 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

 

2.2.2.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 2% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, για την ομάδα στην οποία συμμετέχει εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγυητική επιστολή θα είναι σύμφωνη με το Παράρτημα VI . 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας  (οι προσφορές ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες), άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον 

στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,  (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση. 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και 

 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ. 

2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 

επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το 
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τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν 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. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά 

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του . 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει 

(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
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(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 

τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 

σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 

ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού . 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  (δεν απαιτείται) 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

        Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς,  επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να: 

 

α) διαθέτουν τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας. Θα 

πρέπει να διαθέτουν εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα 

αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού καθώς και την εκπαίδευση - υποστήριξη του 

προσωπικού – χειριστών του συνοδού εξοπλισμού για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Εντός του ανωτέρω 

προσωπικού πρέπει να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας πτυχιούχος πανεπιστημίου ή διπλωματούχος 

πολυτεχνείου.  

β) έχουν εκτελέσει τη τελευταία τριετία τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών με το συγκεκριμένο ή 

αντίστοιχο είδος, αξίας τουλάχιστον ίσης με την ομάδα/ομάδες στην οποία συμμετέχουν.  

γ) δηλώσουν το τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της 

ποιότητας. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Α) Απαιτείται ο Οικονομικός Φορέας να διαθέτει πιστοποιητικά, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ  

μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής  

και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.) αυτά πρέπει να βασίζονται  στα σχετικά ευρωπαϊκά ή  

διεθνή πρότυπα ISO 9001,  ISO 14001. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν  

εκδοθεί  από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα  
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Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη  

Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας  

Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.   

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν όσο αφορά σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 

τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, 

με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί 

φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 

συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙΙ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν.  

  Το ΕΕΕΣ υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 

περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται 

στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
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παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 

εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών . Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 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 διοικητικού, 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 άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 

εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
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υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού . 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα/ο ή πιστοποιητικά/ό ή όπου το 

έγγραφα/ο ή τα/ο πιστοποιητικά/ό αυτό/ά δεν καλύπτουν/ει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα/ο έγγραφα/ο 

ή το/τα πιστοποιητικά/ό μπορεί να αντικαθίστανται 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. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 

τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 

αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια - Δεν απαιτείται. 

 

      Β.4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.   

Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει: 

Για την απόδειξη του α) βεβαίωση της Επιθεώρησης Εργασίας και σχετική κατάσταση με το προσωπικό που 

θα είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη του συνοδού εξοπλισμού και την εκπαίδευση - υποστήριξη του 

προσωπικού – χειριστών του συνοδού εξοπλισμού.  

Για την απόδειξη του β)  

- κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του 

αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη). Αν ο Υποψήφιος 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών, καταθέτει τα στοιχεία 

τεκμηρίωσης του που αφορούν τη συγκεκριμένη απαίτηση, αναλογικά με το χρονικό διάστημα 

λειτουργίας του . 

- κατάλογος εγκατεστημένων αναλυτών στην Ελλάδα, οι οποίοι να πραγματοποιούν το 

συγκεκριμένο είδος εξετάσεων, τις οποίες εκτελεί το Τοξικολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας, 
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δηλαδή στάθμες αντιεπιληπτικών φαρμάκων στο αίμα και ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στα ούρα 

(ΠΡΟΣΟΧΗ  : ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Ε, ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ) 

Για την απόδειξη του γ) κατάλογο με το τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και δήλωση με τα μέτρα που 

λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας.  

 

 

      Β.5. Για την απόδειξη πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ή πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης :  Όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 2.2.7 της παρούσας Διακήρυξης.  

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ),  προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  .   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 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 νομοθεσία 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 δεσμεύει/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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 

ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

       Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει του πίνακα κριτηρίων βαθμολόγησης του  

Παραρτήματος  ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, ανά ομάδα. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

      Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται 

οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα 

στοιχεία της προσφοράς. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  Η συνολική βαθμολογία της 

τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :   

  

      U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν  

  

       Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  

       Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), 

σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί:  

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι 

ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 

Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο αντίστοιχο παράρτημα της Διακήρυξης, 

για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος / ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 

ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 

πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την  προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά 

μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν 

είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην 

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν 

είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 

22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του 

παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε 

άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 

συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει 

τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 

εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 

της. 
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου 

pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 

σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].   

Ο προμηθευτής θα συμπληρώσει τον πίνακα οικονομικής προσφοράς για τις ομάδες ή την ομάδα που επιθυμεί 

να συμμετάσχει, επί ποινή απορρίψεως, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VII τον οποίο θα 

υπογράψει ψηφιακά και θα το υποβάλει ταυτόχρονα με το παραγόμενα ηλεκτρονικό αρχείο pdf από το σύστημα. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη των αναφερθέντων 

στην τελευταία ΥΠΟ παράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 

φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι 

ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 

φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 

(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 

να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

 

Η ένδειξη του φακέλου θα αναγράφει: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 50.19 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

805.000,01€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ:78213,78226, 78436, 78461, 78467. 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/10/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 

ΩΡΑ 11:00π.μ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 22/10/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00π.μ.  
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Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 

αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση  δέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά. 

 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου 

XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της διακήρυξης . 

Οδηγίες για το ΕΕΕΣ (ESPD) δίδονται στον διαδικτυακό τόπο:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5

_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_

adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις 

ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό 

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

 2.4.3.2  Τεχνική προσφορά. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του αντίστοιχου 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης το οποίο 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και θα 

υποβάλλεται όπως αναλυτικά ζητείται στο παράρτημα V, της παρούσας διακήρυξης.  

Α. Τιμές : Η τιμή του προς προμήθεια αντιδραστηρίου  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στο παράρτημα V.  

Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 

θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο 

αντίστοιχο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης των δύο (2) ετών και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης.  

       Σημείωση 1: Οι ποσότητες ανά είδος ζητουμένων αντιδραστηρίων είναι ενδεικτικές καθώς προκύπτουν από τις 

εκάστοτε ανάγκες εξετάσεων. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη ανταλλαγής μέρους των ποσοτήτων 

μεταξύ των αντιδραστηρίων  μιας  σύμβασης, χωρίς αυτό να επηρεάζει το ύψος του συνόλου αυτής. 

  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, 

εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται 

οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 

είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 

2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 

την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ' της παρ. 4 του 

άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 





22 

 

22 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

       3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

       Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας  

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:  

 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 

22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. 

 •    Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα 

ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 •     Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα 

που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

      Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 

έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με 

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών.  

      Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμένων διατάξεων.  

       Ειδικότερα :  

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και με τους 

όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. Για την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το 

οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα 

αρχή προς έγκριση. Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 

Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 

στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 

προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Αν οι ισοδύναμες 

προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
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φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού 

συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου Κατά της εν λόγω 

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται 

μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς 

  

3.2   Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

      Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω 

του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και 

τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 

74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.  

       Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα 

αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα 

αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.   

      Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i)  κατά τον έλεγχο 

των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  iii) από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας,  Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι 

πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 

ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 
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συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η 

αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 

σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:   Ποσοστό 

15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής 

:  

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και  

 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην 

περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης  . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής  η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   γ) 

δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.   





25 

 

25 

 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.  

       Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 

και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 

οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών   

      Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 

άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

      Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.   

       Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 

σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 

υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.   

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  

       Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: •  κοινοποιούν την προσφυγή 

σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 

365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.• διαβιβάζουν στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 

του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

       Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, 

η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.  

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει 

παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας  

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα 

(10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των 

απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας 

του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής 

       Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την 

ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου . Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και 

η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης 

αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες 

οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 

ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 

      Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

      Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 

δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της 

συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 
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 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 

του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

       Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης.  

      Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης 

και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 

τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.   

       Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

       Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

       Η εγγύηση καλής επιστρέφεται στο σύνολό της  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.   

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

      Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
      Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον 

του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και 

της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό 

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
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στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 

4.4 Υπεργολαβία 

      4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

      4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 

το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε 

να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

      4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις 

παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της 

Α.Α. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, με αυξομείωση των ποσοτήτων μεταξύ 

αντιδραστηρίων μίας σύμβασης, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος αυτής,  χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 Στην περίπτωση όπου μεταβληθεί η οργανωτική δομή του ΨΝΑ τότε η εν λόγω σύμβαση (οι εν λόγω συμβάσεις) 

λύεται (λύονται) μονομερώς από το Νοσοκομείο αζημίως και χωρίς καμία αξίωση από τον ανάδοχο (από τους 

αναδόχους).  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

      4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

      α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

      β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης,  

      γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά από κάθε παραγγελία και μετά την  

παραλαβή των παραγγελθέντων αντιδραστηρίων . 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02%  

β) Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06%  

γ) Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07 % 

δ) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

ε) χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΗ και ΑΕΠΠ 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ψ.Ν.Α. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

      5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα ζητούμενα αντιδραστήρια μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και στο έγγραφο της 

παρούσας Διακήρυξης.   

      Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:  

       α) το υλικό (αντιδραστήρια) δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση.   

      β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας  

      Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

      α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,        

 

      5.2.2. Αν το υλικό (αντιδραστήρια)  φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 

επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

       Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 

ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών.  

       Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση 

των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.  

5.2.3 Σε περίπτωση που αναλυτής μένει εκτός λειτουργίας, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να καταβάλει ποινική 

ρήτρα 30 €/ώρα επιπλέον καθυστέρησης , για τις πρώτες 24 ώρες . Αν ο αναλυτής μένει εκτός λειτουργίας μετά 

την παρέλευση του 24 h ώρου η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται (60 €/ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής 
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ρήτρας , ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για 

την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης.    

 

       5.2.4 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης.  

 

       

      5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 

προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 

το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 

της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 

οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  

       
      Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα λήψης παραγγελιών (κινητή, σταθερή τηλεφωνία, 

fax, email) για όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ή άλλης απρόβλεπτης 

κατάστασης αδυναμίας λήψης παραγγελίας, ο προμηθευτής, με δική του ευθύνη, οφείλει να ενημερώνει άμεσα 

το Νοσοκομείο και στη συνέχεια να μεριμνά ομοίως άμεσα για τη λήψη των παραγγελιών με δικές του ενέργειες 

(π.χ. με υπάλληλο του). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί ικανά αποθέματα αντιδραστηρίων  για την 

κάλυψη των τρεχουσών αλλά και τυχόν εκτάκτων αναγκών του Νοσοκομείου.  

      Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται όπως ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία του Γραφείου Υλικού, η 

οποία θα δίδεται στον προμηθευτή δύο (2) - τρεις (3)  εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημέρα που επιθυμεί 

το Νοσοκομείο την προσκόμισή τους.   

       Η παραγγελία θα περιλαμβάνει την ακριβή ποσότητα των ζητουμένων αντιδραστηρίων και ότι άλλο στοιχείο 

είναι απαραίτητο.   

      Ο προμηθευτής, σε περίπτωση κωλύματος που αφορά στην παράδοση, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το 

Γραφείο Υλικού του Νοσοκομείου καθώς και το Μικροβιολογικό εργαστήριο, μέχρι την προηγούμενη από την 

ημερομηνία εκτέλεσης της παραγγελίας.  

       Σε περίπτωση που κάποιο από τα είδη δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει το 

Γραφείο Υλικού του Νοσοκομείου καθώς και το Μικροβιολογικό εργαστήριο, το αργότερο κατά την ώρα της 

παραλαβής προσκομίζοντας ταυτόχρονα βεβαίωση των αρμόδιων ότι το είδος δεν υπάρχει στην αγορά.   

       Σε περίπτωση επίσης που ο προμηθευτής αδικαιολόγητα καθυστερεί να παραδώσει τα είδη της παραγγελίας ή 

παραλείψει ορισμένα απ’ αυτά ή παραδίδει μικρότερες ποσότητες των παραγγελθέντων, τότε το Νοσοκομείο 

έχει το δικαίωμα να αγοράσει τα είδη με τη διαδικασία του άρθρου 32Α Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ανάλογα με τις ανάγκες του ΨΝΑ, με καταλογισμό σε βάρος 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 
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προμηθευτού, της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς αξίας προμήθειας του είδους και επιπλέον την επιβολή  των 

κυρώσεων για τις παρακάτω παραβάσεις που αφορά στις ποινικές ρήτρες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την 

ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.  

      - Χρόνος παράδοσης των ειδών – Μη εκτέλεση παραγγελιών  

       Αφορά σε άνευ αντικειμενικού λόγου και προηγούμενης ενημέρωσης καθυστερήσεις από τις ημέρες και τις 

ώρες παράδοσης των ειδών όπως αυτές προβλέπονται από τη διακήρυξη και ορίζονται κατά την παραγγελία του 

Νοσοκομείου. Επίσης, αφορά στην άνευ αντικειμενικού λόγου και προηγούμενης ενημέρωσης μη εκτέλεση 

παραγγελίας του Νοσοκομείου.  

      - Παράδοση ελλιπών ποσοτήτων ή χωρίς προέγκριση αλλαγή των ειδών Αφορά αποκλίσεις από τις ποσότητες 

των ειδών των παραγγελιών του Νοσοκομείου. Επίσης, αφορά αλλαγή από τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 

κάποιου είδους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και την προέγκριση του Νοσοκομείου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Μη τήρηση λοιπών τεχνικών προδιαγραφών.  Αφορά λοιπές τεχνικές προδιαγραφές πέραν αυτών που έχουν 

σχέση με την ποιότητα των αντιδραστηρίων.   

       Οι παραγγελίες θα δίνονται γραπτώς ή τηλεφωνικώς από το γραφείο υλικού του νοσοκομείου και ο ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίζει τα συμβατικά είδη στο νοσοκομείο, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται από την 

παραγγελία. Τα προσκομιζόμενα είδη θα συνοδεύονται από το/τα προβλεπόμενο/α παραστατικά αποστολής 

στο/στα οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο  

       Η παράδοση θα γίνεται στο μικροβιολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου, με μεταφορικό μέσο του προμηθευτή, 

χωρίς καμία επιβάρυνση του νοσοκομείου . Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται σε κάθε 

ποσότητα των αντιδραστηρίων  εκ μέρους του νοσοκομείου ανεξαρτήτως από ημέρα και ώρα .  

       Ο ανάδοχος υποχρεώνεται κατά προτίμηση  απέναντι των υπολοίπων πελατών του να εφοδιάζει έγκαιρα το 

ΨΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του.   

      Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή παράβασης 

των όρων εγγράφων της Σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα 

δύναται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Σε 

περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και 

υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 

έκπτωση.  

       Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και εκπτώσεις δεν επέρχονται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.  

      Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα 

υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 

ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.  

       6.1.1. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  

       6.1.2. Μετά από κάθε παράδοση, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο 

από τον υπεύθυνο της διαχείρισης του Νοσοκομείου μας, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το 

υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

 

 
       6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 

σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως 

άνω νόμου και το Παράρτημα VIII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των 

υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο 

ανάδοχος.   

       Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθους τρόπους: μακροσκοπικούς και 

εργαστηριακούς ελέγχους.  

      Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.  

      Με σχετική απόφαση συγκροτείται επιτροπή από υπαλλήλους, ειδικούς επιστήμονες και άλλους επαγγελματίες 

υγείας η οποία κατά την διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο, θα μπορεί να ελέγχει την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης .   

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 
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      Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 

208 του ν. 4412/16.  

      Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  

      Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους 

που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 

δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.  

       Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των 

οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν 

των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 

Ν.4412/16.  

      Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.  

      Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα 

της κατ' έφεση εξέτασης.  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων 

των παρτίδων των προϊόντων τόσο με την οριστική παραλαβή όσο και κατά  τη διάρκεια χρήσεως, μετά από 

σχετική αναφορά του Δ/ντή του εργαστηρίου αρκούντως τεκμηριωμένη. 

 

      6.2.2. Η παραλαβή των αντιδραστηρίων θα πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: 

10:30 πμ – 13:00μ.μ.  

      Αν η παραλαβή των αντιδραστηρίων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε 

αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 

εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 

αναδόχου.  

       Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω 

παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.   

 

 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 

ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του 

άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.3.4 Σε περίπτωση βλάβης το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα  αρχίζει από τη στιγμή της τηλεφωνικής 

ειδοποίησης προς τον προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του συστήματος σε λειτουργία. Το 

χρονικό διάστημα  δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 4 ώρες. 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου 

της προμήθειας σε συνδυασμό με τον αναλυτή (συμβατότητα).Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης 

λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο 

και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά 

πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο 

οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική 

κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1 της παρούσας. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5   Αναπροσαρμογή τιμής 

     Στην παρούσα διακήρυξη δεν προβλέπεται.  

 

6.6  Υποχρεώσεις ασφάλισης  

       Υποχρεώσεις ασφάλισης & λοιπές ευθύνες και δαπάνες αναδόχου  (Όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα IV 

«ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ») . 

  

6.7  Καταγγελία της σύμβασης - Υποκατάσταση αναδόχου  

 

6.7.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 

τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.7.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

        6.7.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ  Ι Κ Ο  Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο  Α ΤΤ Ι 

ΚΗΣ  (Ψ.Ν.Α) 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 

στις : 22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του συστήματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  CPV 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 

CPV 33696500-0 

ΚΑΕ 1359 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 805.000,01€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως εμφανίζονται στο παράρτημα «ΙΙ» 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών από την υπογραφή 

της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή έως εξάντλησης 

ποσού ή ποσοτήτων 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12  MHNEΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ε.Ε.  

 

06/09/2019  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΦΕΚ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΤΥΠΟ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) Κράτηση υπέρ Γ.Δ.Δ.Σ.Π. 0,02% 

β) Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

γ) Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%  

δ) Κράτηση υπέρ ψυχικής υγείας 2% 

ε) χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% υπέρ 

ΕΑΑΔΗΣΗ και ΑΕΠΠ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του Ν.2198/94 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη χορηγητή/χορηγητών προμήθειας αντιδραστηρίων με συνοδό 

εξοπλισμό των παρακάτω κατηγοριών αντιδραστηρίων με τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696500-0. 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ  ΣΥΜΠΕΡ. ΤΟΥ ΦΠΑ :  649.193.56€ 

Χ 24% ΦΠΑ (155.806,45€) = 805.000,01€, με ανάλυση ανά κατηγορία-ομάδα, ως εξής:  

 
Α) ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  :  

29.838,71€ X 24% ΦΠΑ (7.161,29€) =   37.000,00€.          

                      

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ OΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 300.000,00€ 

Χ 24% ΦΠΑ (72.000,00€) = 372.000,00€. 

 

Γ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 138.709,68€ 

Χ 24% ΦΠΑ (33.290,32€)= 172.000,00€. 

 

Δ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΙΝΙΩΝ (STICKS) ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΟΥΡΩΝ : 

8.064,52€ Χ 24% ΦΠΑ (1.935,48€) = 10.000,00€. 

 

Ε) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ : 172.580,65€ Χ 

24% ΦΠΑ (41.419,36€) = 214.000,01€.      

 

Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

 

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη της κάθε ομάδας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία 

θα δίδεται για μόνο ένα είδος ή για μέρος αυτού. 

 

Κάθε οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το 

σύνολο των ομάδων.  

 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά το σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας και δεν 

θα πρέπει να ξεπερνάει το προβλεπόμενο κόστος ανά CPV. 

 

Οι ζητούμενες ποσότητες των αντιδραστηρίων είναι ενδεικτικές και είναι δυνατόν να διαφοροποιηθούν 

κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της προμήθειας καθώς προκύπτουν από τις εκάστοτε ανάγκες 

εξετάσεων των ασθενών. 

 

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη ανταλλαγής μέρους των ποσοτήτων αντιδραστηρίων 

μεταξύ των ειδών  μίας σύμβασης. 

 

Σε περίπτωση που η ετήσια σύμβαση εμφανίζει υπόλοιπο ποσού ή ποσοτήτων κατά την ημερομηνία λήξης 

της, και εφόσον οι ανάγκες προμήθειας αντιδραστηρίων εξακολουθούν να υφίστανται, αυτή θα 

παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ –  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ.  

 

 

ΟΜΑΔΑ: Α – CPV: 33696500-0 - Αντιδραστήρια Εργαστηρίων – Αντιδραστήρια αιματολογικών 

εξετάσεων  
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΑΝΑΛΥΤHΣ)  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη δύο ετών 29.838,71€ Χ 24% ΦΠΑ (7.161,29€) = 37.000,00€  

 

Είδος/εξέταση  Ποσότητα 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 30.000 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
Ο προσφερόμενος αναλυτής θα πρέπει να είναι σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να έχει δυνατότητα 

ανάλυσης των έμμορφων στοιχείων του αίματος σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό σύμφωνα με τις τελευταίες 

εξελίξεις, που υπαγορεύουν η διεθνής βιβλιογραφία και πρακτική.  

Αναλυτικότερα ο αναλυτής θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και όλες οι παράμετροι που υπολογίζει να μετρώνται άμεσα 

από το φιαλίδιο της γενικής αίματος, χωρίς να απαιτούνται συμπληρωματικές διαδικασίες από το χειριστή ( π.χ. 

αραιώσεις ).  

2. Να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης εκτός του φλεβικού και τριχοειδικού αίματος από βρέφη, νεογνά και 

ενήλικες με δυσεύρετες φλέβες λόγω χημειοθεραπείας, παχυσαρκίας, καταπληξίας και χρήσης ναρκωτικών 

ουσιών. 

3. Να χρησιμοποιεί μέχρι 200 μl ολικού αίματος με τη χρήση του αυτόματου δειγματολήπτη, ενώ τα 

δείγματα να μπορούν να αναλυθούν με την ίδια ακρίβεια και αξιοπιστία μέχρι και 24 ώρες μετά την αιμοληψία. 

4. Να υπάρχει ελεύθερη επιλογή των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε κάθε δείγμα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η οικονομία στο εργαστήριο. Επίσης να πραγματοποιεί ο αναλυτής αυτόματη επαναμέτρηση των 

παθολογικών δειγμάτων από την ίδια αραίωση. Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγονται οι επαναλήψεις, οι οποίες 

διπλασιάζουν στο 100% το κόστος λειτουργίας του αναλυτή.   

5. Η αρχή της λειτουργίας του αναλυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε διεθνώς    

αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης κυττάρων, όπως η κυτταρομετρία ροής σε συνδυασμό με το 

σκεδασμό φωτός ακτίνων laser. Να περιγράφεται λεπτομερώς η αρχή λειτουργίας του οργάνου. 

6. Η  μέτρηση  των  λευκοκυττάρων  και  η  εξαγωγή  του  λευκοκυτταρικού  τύπου   να   γίνεται με δύο  

μεθόδους,   ώστε  να  εξασφαλίζεται  μεγαλύτερη  αξιοπιστία  και  δυνατότητα  επισήμανσης παθολογικών 

καταστάσεων (εμπύρηνα ερυθρά, βλάστες, άωρα κοκκιοκύτταρα κ.λ.π.). Να είναι αναλυτής τελευταίας γενιάς, 

ώστε να βγάζει λευκοκυτταρικό τύπο πέντε υποπληθυσμών, δηλαδή λεμφοκυττάρων, ουδετεροφίλων, 

μονοκυττάρων, ηωσινοφίλων και βασεοφίλων σε ποσοστό επί τοις % και απόλυτο αριθμό. Η διάκριση των 

λευκοκυττάρων να επιτυγχάνεται με λύση των ερυθρών  αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, στρωματόλυση, 

μέτρηση του όγκου του λευκοκυττάρου και μελέτη της σύστασης του πρωτοπλάσματος, στην οποία εκτός των 

ακτίνων laser μπορούν να συμβάλλουν χρώσεις κυτταροχημικές (π.χ. υπεροξειδάσης) ή φθοριοχρώματα  (π.χ. 

πολυμεθίνη). Κάθε δυνατότητα επισήμανσης από τον αναλυτή ατύπων κυττάρων, βλαστών, εμπυρήνων 

ερυθρών, ατύπων λεμφοκυττάρων και δείκτη λοβώσεως του πυρήνα θεωρείται πλεονέκτημα. Nα υπολογίζονται 

οπωσδήποτε οι παράμετροι WBC, NEUT, NEUT%, LYMPH, LYMPH%, MONO, MONO%, EOS, EOS%, 

BASO, BASO% και επιθυμητό είναι κατά δεύτερο λόγο LUC, LUC%, LI. 

7. Η μέτρηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων να βασίζεται στη μέτρηση του όγκου ή του οπτικού 

περιεχόμενου των κυττάρων. Να υπολογίζονται οπωσδήποτε οι παράμετροι RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, 

MCHC, RDW και επιθυμητό κατά δεύτερο λόγο HDW, CHCM. 

8. Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με τη μέθοδο αναφοράς της κυανομεθαιμοσφαιρίνης (και με 

αντιδραστήρια χωρίς κυάνιο) κατά προτίμηση ή με άλλη διεθνώς αποδεκτή και βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη 

μέθοδο.  

9. Να μετρά τον απόλυτο αριθμό αιμοπεταλίων (PLT)και τις παραμέτρους τους,             

      δηλαδή PDW, MPV και PCT. H εφαρμοζόμενη μεθοδολογία πρέπει να διασφαλίζει  
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     την ορθότητα του αποτελέσματος σε περίπτωση παρεμβολής μικρών ερυθροκυττάρων  

     (μικροκυτταρώσεις μεσογειακών συνδρόμων, σχιστοκυττάρων κ.λ.π.), σε περιπτώσεις  

     ύπαρξης γιγάντιων αιμοπεταλίων (αιματολογικές κακοήθειες, θρομβασθένειες κ.λ.π.)  

     και σε περιπτώσεις πολύ χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων (θρομβοπενίες άνοσης αρχής   

     κ.λ.π.) 

10. Να παρουσιάζει πλήρη τη μορφολογία των κυττάρων και συγκεκριμένα:  

Όσον αφορά τα λευκοκύτταρα να επισημαίνει την ύπαρξη ατύπων λεμφοκυττάρων, βλαστών, αώρων 

κοκκιοκυττάρων, αριστεράς στροφής, ραβδοπυρήνων, λευκοπενίας, λευκοκυττάρωσης, λεμφοπενίας, 

ουδετεροπενίας, λεμφοκυττάρωσης, πολυμορφοπυρήνωσης, μονοκυττάρωσης, ηωσινιφιλίας, βασεοφιλίας. 

Για την ερυθρά σειρά πρέπει να επισημαίνει τα εμπύρηνα ερυθρά και να χαρακτηρίζει την ανισοκυττάρωση, 

μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση, υποχρωμία. Ακόμη να υπογραμμίζει την ύπαρξη 

αναιμίας, ερυθροκυττάρωσης, θραυσμάτων και συγκολλήσεων ερυθρών, καθώς και ερυθροβλαστών.  

Τέλος για τα αιμοπετάλια θα πρέπει να επισημαίνει την ύπαρξη συγκριμάτων αιμοπεταλίων, γιγάντιων 

αιμοπεταλίων και καταστάσεων όπως η θρομβοπενία ή η θρομβοκυττάρωση. 

11. Να εμφανίζει σε ενσωματωμένη (τουλάχιστον 10΄΄) οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνει ιστογράμματα και 

νεφελογράμματα με τις κατανομές λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων, ώστε να συγκεντρώνονται χρήσιμες 

πληροφορίες για την ανάλυση και αξιολόγηση των εμμόρφων στοιχείων του αίματος. 

12. Η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων να είναι τουλάχιστον 90 δείγματα/1h τόσο στο αυτόματο, όσο και 

στο κλασσικό σύστημα ανοιχτού τύπου. 

13. Να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα μετρουμένων 

παραμέτρων. 

14. Να διαθέτει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις στάθμες των αντιδραστηρίων και αποβλήτων.  

15. Να διαθέτει σύστημα αυτοκαθαρισμού και αυτόματης εξάλειψης των  συγκεντρωμένων πρωτεϊνών 

στους χώρους μέτρησης. 

16. Να διαθέτει σύγχρονο λογισμικό με ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη, εκτυπωτή laser και δυνατότητα 

αρχείου 10.000 τουλάχιστον εξετάσεων. 

17. Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου με τη χρήση δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και 

αντιδραστηρίων ελέγχου ( controls ) της κατασκευάστριας εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της ορθής 

λειτουργίας του αναλυτή σε πραγματικό χρόνο. 

18. Να διαθέτει laser εκτυπωτή και δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης αποτελεσμάτων σε χαρτί Α4. 

19. Να διαθέτει αυτόματο δειγματολήπτη 150 τουλάχιστον θέσεων, σύστημα αυτόματης ανάδευσης με 

παλινδρομική κίνηση και αναγνώριση του δείγματος μέσω bar code. 

20. Να διαθέτει δύο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας: κλειστό για προστασία των χειριστών από 

επικίνδυνα δείγματα ( HIV, ηπατίτιδες ) και κλασσικό σύστημα ανοικτού τύπου. Και στις δύο περιπτώσεις το 

ακροφύσιο και η βελόνα δειγματοληψίας θα πρέπει να αυτοκαθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά μετά την 

κάθε μέτρηση. 

21. Το λειτουργικό σύστημα του αναλυτή θα πρέπει να είναι σύγχρονο, ενώ θα πρέπει να υπάρχει 

δυνατότητα σύνδεσης και με δεύτερο υπολογιστή μέσω απλού και γνωστού πρωτοκόλου επικοινωνίας. 

22. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελέγχου (control) και πρότυπο αίμα 

ρύθμισης (calibrator) για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. 

23. Η εταιρεία να διαθέτει πλήρες τμήμα service . Να έχει εγγύηση άμεσης διαθεσιμότητας ανταλλακτικών 

και αντιδραστηρίων.  

24. Να μπορεί να συνδεθεί με το σύστημα πληροφορικής της CCS. Η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει 

το κόστος σύνδεσης του εξοπλισμού της με το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που η σύνδεση δεν είναι εφικτή η προσφορά απορρίπτεται. 

25. Απαραίτητη υποχρέωση της προσφέρουσας εταιρείας είναι η σύνταξη του φύλλου συμμόρφωσης με 

όλες τις απαιτούμενες π αραπομπές σε αποσπάσματα από το Operators manual και Service manual του οργάνου  

καθώς και το  εξουσιοδοτημένο service, όπως και η υποστήριξη του αναλυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία, 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης. 

26. Να δίδεται έγγραφη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για τη συμβατότητα και καταλληλότητα 

των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στο συγκεκριμένο αναλυτή. 

27. Ο αναλυτής θα πρέπει να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (U.P.S) 

28. Να εντάξει η προμηθεύτρια εταιρεία το εργαστήριο σε σύστημα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου, που θα 

είναι της επιλογής του εργαστηρίου. 

29. Να είναι υποχρεωμένοι οι προμηθευτές, όταν τους ζητηθεί, να προβούν σε επίδειξη των δυνατοτήτων 

του προσφερομένου οργάνου, ώστε να διαπιστωθεί και στην πράξη η ανταπόκριση του αναλυτή στις τεχνικές 

προδιαγραφές που υπαγορεύει η διακήρυξη .  
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30. Να κατατεθεί κατάσταση αναλυτών εγκατεστημένων σε δημόσια νοσοκομεία, των οποίων έχουν 

αναλάβει τη συντήρηση.  

31. Με την παράδοση του οργάνου να  κατατεθεί πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων (service manual) και 

εγχειριδίων λειτουργίας (operators manual). Nα αναφέρει το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

προσωπικού του εργαστηρίου στο χειρισμό του αναλυτή καθώς και του τεχνικού του νοσοκομείου πάνω στη 

συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών. 

32.  Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών  

Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας  

(ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα  

πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια  

αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά  

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από  

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα  

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του  

κατασκευαστικού οίκου.  

 

33. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE Mark. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση τους σε αναλυτές και 

μηχανήματα. 

2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως. 

3. Να έχουν τον κατά το δυνατό μακρότερο χρόνο λήξεως. 

4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου όπου τούτο προβλέπεται. 

5. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ έχουν 

τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεως του να υποχρεούται ο προμηθευτής 

στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 

Α. Συσκευασία . 

Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση των 

σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται  στον προμηθευτή. 

Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται 

οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : στα Ελληνικά ή Αγγλικά. 

Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει στην χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και διεύθυνση του εγκατεστημένου στην Κοινότητα 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου κατασκευαστή. 

Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το 

διαγνωστικό προϊόν , την ποσότητα του και το περιεχόμενο της συσκευασίας. Κατά περίπτωση, την ένδειξη 

<<ΣΤΕΙΡΟ>> ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση 

από πλευράς καθαριότητας. 

Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λήξη  <<ΠΑΡΤΙΔΑ>>, ή τον αύξοντα αριθμό. 

Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης. 

Τα αντιδραστήρια του αναλυτή θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό «περί μη τοξικότητας» σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Ε.Ε. 

Κατά περίπτωση, ένδειξη με την οποία θα επισημαίνεται ότι πρόκειται για προϊόν που χρησιμοποιείται in vitro 

ή μόνο για την αξιολόγηση εξετάσεων. 

Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού. 

Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 

Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά εκτός εάν η Υπουργική 

απόφαση εναρμόνισης της ΟΔ 98/ΕΚ . ορίζει διαφορετικά  ως εξής: 

1. Τα στοιχεία της ετικέτας. 
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2. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη συγκέντρωση του ή 

των δραστικών συστατικών του ή των  αντιδραστηρίων  ή του συνόλου (Kit). 

3. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται  για την μέτρηση. 

4. Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης  μετά από την πρώτη αποσφράγιση της πρωτοταγούς 

συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης  και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας. 

5. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά για την αναλυτική  ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια , την 

επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις. 

6. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες  για την αναγνώριση  του ειδικού 

αυτού εξοπλισμού, προκειμένου  να χρησιμοποιείται  ορθώς. 

7. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται , τις τυχόν ειδικές συνθήκες συλλογής, 

προεπεξεργασίας  και κατά  περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιμασία του 

ασθενούς. 

8. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας  διαδικασίας για την χρήση του προϊόντος. 

9. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων 

κατά περίπτωση: 

-    Της αρχής της μεθόδου 

- Των ειδικών  αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση, ακρίβεια, επαναληψιμότητα, 

αναπαραγωγικότητα, όρια ανίχνευσης, φασμαμετρήσεων, πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των 

γνωστών σχετικών παρεμβολών) των περιορισμών της μεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά στην 

χρησιμοποίηση, εκ μέρους του χρήστη, των διαδικασιών και υλικών μετρήσεων αναφοράς. 

- Των πληροφοριών που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία  ή χειρισμό , ο οποίος απαιτείται πριν από την 

χρησιμοποίηση  του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ. ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κ.λ.π.) 

-  Ενδείξεις για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών. 

10. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά  αποτελέσματα και όπου απαιτείται η 

μέθοδος προσδιορισμού  των θετικών αποτελεσμάτων . 

11. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται , σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος. 

12. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες σχετικά με : 

-  Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανόμενων και των διαδικασιών επικύρωσης. 

-  Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος. 

-  Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες  συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής 

του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

-  Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να συνδέεται με άλλα 

ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  ή εξοπλισμό  προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα με τον προορισμό του. 

Επαρκή  στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι  δυνατή  η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων  ή 

εξοπλισμού  που πρέπει  να χρησιμοποιούνται, προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής  και κατάλληλος  

συνδυασμός. 

-   Όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται  για τον έλεγχο της ορθής  εγκατάστασης  του προϊόντος και της ορθής 

και ασφαλούς  λειτουργίας του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τη φύση και την συχνότητα της συντήρησης  

και της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. 

-  Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων. 

-  Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, προτού χρησιμοποιηθεί το 

προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρμολόγηση κ.ά.) 

-  Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας. 

-  Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναστείρωσης ή απολύμανσης.     

 13. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για  τους τυχόν   ειδικούς και ασυνήθεις κινδύνους που 

σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών  προϊόντων  συμπεριλαμβανομένων των 

ειδικών μέτρων προστασίας αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης  ή ζωικής  προέλευσης , 

πρέπει να εφιστάται η προσοχή των χρηστών  στην δυνητική μολυσματική φύση της. 

14.Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών  χρήσεων. 

Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημάνει επιπλέον κάθε μονάδα συσκευασίας των 

υλικών που παραδίδονται: 

Α. Τα στοιχεία του προμηθευτή. 

Β. Αριθμός Σύμβασης 

Γ. Την ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 
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ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία  διαφοροποίηση στις  τιμές, που θα κατακυρώσουν τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για 

οποιαδήποτε αιτία. 

1. Τιμές των προαναφερομένων αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών όπως υλικά 

βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, ανά εμβαλάγιο 

συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων. 

2. Την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός είδους απαιτούμενων αναλωσίμων για την διενέργεια 

της κάθε εξέτασης. 

3.   Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του 

προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την 

ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια 

πραγμάτων. 

4.  Η τιμή να δοθεί ανά μονάδα εξέτασης όπως αναλυτικά ζητείται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΙ- 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Αντίγραφο τους  χωρίς τιμές να επισυναφθεί και  στην Τεχνική Προσφορά.  

5. Η διάθεση δεύτερης μονάδας όμοιας με την πρώτη  (εφεδρικός αναλυτής) που θα χρησιμοποιεί τα 

ίδια αντιδραστήρια είναι υποχρεωτική.   

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ  Α΄ 

Α. Τεχνικές  Προδιαγραφές  

Α1. Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης                  50% 

Α2. Ευκολία χρήσης, συσκευασία, καταλληλότητα υλικών                     30% 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ                                                                          80% 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄              

Β. Τεχνική Υποστήριξη 

Β.1 Επιστημονική Υποστήριξη (Επιστημονική ενημέρωση από 

      την προμηθεύτρια εταιρεία για όλες τις εξελίξεις, που είναι 

      το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας, προσκλήσεις σε  

      επιστημονικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες 

      που γίνονται με το σκοπό αυτό)                                                                                                                 

     ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ                                                                  20%              

                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΟΜΑΔΑΣ                                                100% 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
1.  Ο Αναλυτής να  είναι τυχαίας (random), συνεχούς (continuous)  και αμέσου (immediate) προσπελάσεως (για 

τα επείγοντα δείγματα). 

2.  H ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 180 εξετάσεις την ώρα. 

3.  Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 60 λεπτών  (η απάντηση να βγαίνει μεταξύ 30 

και 60 λεπτών)  για όλες  τις ζητούμενες εξετάσεις. 

4.  Να έχει τουλάχιστον 20 θέσεις αντιδραστηρίων ψυχόμενες. 

5.  Η δυναμικότητα του αναλυτή στην εφάπαξ φόρτωση να είναι τουλάχιστον 100 δείγματα. 

 

ΟΜΑΔΑ: B – CPV:  33696500-0 – Αντιδραστήρια εργαστηρίων – Αντιδραστήρια ορολογικού   
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤHΣ)   

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη δύο ετών : 300.000,00€ Χ 24% ΦΠΑ (72.000,00€) = 372.000,00€  

 

Είδος/Εξέταση Ποσότητα 

TSH  7.600 

TOTAL  T4 2.000 

FREE T4 6.400 

TOTAL T3 2.000 

FREE T3 2.000 

PROLACTIN 4.000 

ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙ – TPO 4.000 

ANTIΘΥΡΕΟΣΦΑΙΡΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙ -TG  4.000 

HBS Ag  6.400 

ΑΝΤΙ – ΗΒC  6.000 

ANTI – HBS  6.000 

HBe – Ag  600 

ANTI - HBe 600 

ANTI – HBC / IGM 400 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HCV (αντί- HCV) 6.000 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ  ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV-Ag)   400 

HIV  Ag / Ab 6.000 

HAV / IGM 400 

CEA ( ΚΑΡΚΙΝΟΕΜΒΡΥΪΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ)  1.600 

CA 19 – 9 1.600 

CA 15 – 3 1.200 

CA 125 1.200 

PSA  TOTAL 1.600 

PSA  FREE   600 

AFP (ΑΛΦΑ- ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΪΝΗ) 1.200 

ΑΝΤΙΤΡΕΠΟΝΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI – TP σύφιλης) 3.200 

b-HCG (β-ΧΟΡΙΑΚΗ ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΙΝΗ) 800 

FERITTIN 5.200 

B12 5.200 

ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ 5.200 

hs-TnI (ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ) 1.200 
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6.  Να έχει  δυνατότητα αναγνώρισης αντιδραστηρίων και δειγμάτων με   ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα ( 

Bar Code ) καθώς και  δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με  εξωτερικό  λογισμικό. 

7.Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις, δηλαδή η  βαθμονόμηση (καμπύλη) για όλες τις  εξετάσεις  να 

έχει σταθερότητα,  η οποία να διαρκεί για χρονικό διάστημα που να μην είναι μικρότερο των 15 ημερών.   

8. Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι  έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται 

ανασύσταση, ώστε να  αποφεύγονται τα σφάλματα. 

9. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 

10. Να έχει δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών. Όλα τα 

μηνύματα βλαβών να  αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη του αναλυτή , ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα της 

κατάστασης του αναλυτή από το χειριστή ή τον τεχνικό, που θα διαχειριστεί τη βλάβη.  

11. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης στάθμης υγρών (αντιδραστηρίων,  δειγμάτων και αποβλήτων) 

και να ειδοποιεί το χειριστή για την έλλειψή τους. 

12.Να έχει δυνατότητα φόρτωσης επειγόντων δειγμάτων οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς να διακόπτεται η 

ρουτίνα των εξετάσεων. 

13. Να ανιχνεύει αυτόματα τυχόν παρουσία θρόμβου ή φυσαλίδων  στο δείγμα. 

14. Να έχει δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά με εκτυπωτή υψηλής 

ταχύτητας.  

15. Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης διαφορετικής εξέτασης μετά από αυτή που έχει αρχικά προγραμματιστεί 

(Reflex testing) 

16. Να υπάρχει η δυνατότητα αραιώσεων στα εκτός προκαθορισμένων ορίων δείγματα, καθώς και αυτόματη 

επανάληψη.  

17. Η μεθοδολογία να βασίζεται σε χημειοφωταύγεια. 

18. Να εκτελεί τουλάχιστον τις ακόλουθες εξετάσεις :   

α) Ορμόνες και αντισώματα θυρεοειδούς (οπωσδήποτε FT3, FT4, T3,T4, 

     TSH και anti-TPO , anti-TG) 

β) Άλλες ορμόνες ( PRL, b-HCG κ.ά. )   

γ) Δείκτες Ηπατίτιδας Β (HbsAg, anti-Hbs, anti-Hbc, anti-Hbc-IgM, 

    HbeAg, anti-Hbe)  

δ) Αντισώματα Ηπατίτιδας C (anti-HCV) 

ε) Αντισώματα  Ηπατίτιδας Α ( anti-HAV-IgM) 

στ)HIV Ag/Ab 

ζ) Καρκινικούς δείκτες (οπωσδήποτε AFP, CEA, CA-15.3, CA-125,  

    CA-19.9, Total PSA, Free PSA κ.ά)  

η) Αντιτρεπονημικά  αντισώματα (anti-TP) για την καλύτερη διάγνωση της σύφιλης, αφού η RPR δεν μας 

εξασφαλίζει σύμφωνα με τα τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα  

θ) εφ’ όσον είναι δυνατός ο προσδιορισμός αντιγόνου ηπατίτιδας 

 C (HCV-Ag) θα εκτιμηθεί αναλόγως. 

ι) Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12 και Φυλλικό οξύ 

κ) Τροπονίνη Ι, υψηλής ευαισθησίας (hsTnI)        

19. Το εργαστήριο είναι συνδεδεμένο με το πληροφοριακό σύστημα Medilab LIMS της CCS. Η εταιρεία που θα 

παραχωρεί το συνοδό  εξοπλισμό υποχρεούται να αναλάβει το κόστος σύνδεσης του εξοπλισμού της με το 

παραπάνω πληροφοριακό σύστημα για όλη τη   διάρκεια της  σύμβασης. Σε περίπτωση που ο παραχωρημένος  

εξοπλισμός  δεν είναι συμβατός  με το σύστημα  μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου είναι σημείο απόρριψης.   

20. To service και τα ανταλλακτικά να βαρύνουν τον  προμηθευτή, ο οποίος  θα έχει και την υποχρέωση να 

εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο χώρο του εργαστηρίου. Ο προσφέρων  να βεβαιώσει 

εγγράφως για το εξουσιοδοτημένο service και την υποστήριξη του αναλυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία.  

21.  Ο αναλυτής να  συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS).  

22.  Όλες  οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από έγγραφη βεβαίωση του οίκου κατασκευής 

του αναλυτή για  τη  συμβατότητα και καταλληλότητα των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων στο συγκεκριμένο  

αναλυτή. 

23. Η κατακυρωθείσα εταιρεία να αναλάβει το κόστος του εξωτερικού   ποιοτικού ελέγχου των εξετάσεων, που 

θα είναι επιλογής του εργαστηρίου.    

24. Να κατατεθεί κατάσταση αναλυτών εγκατεστημένων σε δημόσια νοσοκομεία, των οποίων έχουν αναλάβει 

τη συντήρηση.  

25.Με την παράδοση του οργάνου να  κατατεθεί πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων (service manual) και 

εγχειριδίων λειτουργίας (operators manual). Nα αναφέρει το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
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προσωπικού του εργαστηρίου στο χειρισμό του αναλυτή καθώς και του τεχνικού του νοσοκομείου πάνω στη 

συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών. 

26. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών  

Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας  

(ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα  

πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια  

αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά  

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από  

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα  

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του  

κατασκευαστικού οίκου.  

 

27. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE Mark. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ   

α) Ορμόνες και αντισώματα θυρεοειδούς (οπωσδήποτε FT3, FT4, T3,T4, TSH και anti-TPO , anti-TG) 

β) Άλλες ορμόνες ( PRL b-HCG κ.ά. )   

γ) Δείκτες Ηπατίτιδας Β (HbsAg, anti-Hbs, anti-Hbc, anti-Hbc-IgM, HbeAg, anti-Hbe)  

δ) Αντισώματα Ηπατίτιδας C (anti-HCV) 

ε) Αντισώματα  Ηπατίτιδας Α ( anti-HAV-IgM) 

στ)HIV Ag/Ab 

ζ) Καρκινικούς δείκτες (οπωσδήποτε AFP, CEA, CA-15.3, CA-125, CA-19.9, Total PSA, Free PSA κ.ά)  

η) Αντιτρεπονημικά αντισώματα  (anti-TP)  για σύφιλη    

θ)Αντιγόνο ηπατίτιδας C (HCV-Ag) (ο προσδιορισμός του δεν είναι υποχρεωτικός, αλλά θα  εκτιμηθεί 

αναλόγως) 

ι) Φερριτίνη, Βιταμίνη Β12 και Φυλλικό οξύ 

κ) Τροπονίνη Ι, υψηλής ευαισθησίας (hsTnI)        

1) Τελευταίας γενιάς αντιδραστήρια . 

2) Να  είναι  απολύτως συμβατά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.  Να κατατεθεί  βεβαίωση συμβατότητας των 

αντιδραστηρίων  με τον προσφερόμενο αναλυτή από τον οίκο κατασκευής του αναλυτή.  

3) Να έχουν μεγάλο χρόνο λήξης από τη στιγμή που θα τοποθετηθούν στον αναλυτή .  

4) Η αρχή προσδιορισμού να στηρίζεται σε  χημειοφωταύγεια.   

5) Να μην χρειάζεται συχνή βαθμονόμηση . 

6) Να μην απαιτείται ανασύσταση των αντιδραστηρίων και να είναι έτοιμα προς χρήση   

7) Η ανίχνευση να γίνεται σε πλήρως αυτόματο ανοσολογικό αναλυτή.    

8) Τα αποτελέσματα να δίνονται σε χρόνο λιγότερο των 60΄.    

 

 ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία  διαφοροποίηση στις  τιμές, που θα κατακυρώσουν τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία. 

1. Τιμές των προαναφερομένων αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών όπως υλικά 

βαθμονόμησης  και ελέγχου ( controls, calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, ανά εμβαλάγιο συσκευασία, που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων. 

2. Την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός είδους απαιτούμενων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε 

εξέτασης. 

3.   Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την 

αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των 

χρηστών ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. 

4. Η τιμή να δοθεί ανά μονάδα εξέτασης όπως αναλυτικά ζητείται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΙ - 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Αντίγραφο τους  χωρίς τιμές να επισυναφθεί και  στην Τεχνική Προσφορά.  

Οι προμηθευτές πρέπει  να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:   
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α)  Συνολική  τιμή (κόστος)  ανά εξέταση στήλη Γ, πίνακα 3,  

β)  Τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα 

υλικά, όπως οροί βαθμονόμησης και ελέγχου ( controls, calibrators) και λοιπά αναλώσιμα, με την εμπορική 

τους συσκευασία, τον κωδικό προμηθευτή και τον αναλογούντα ΦΠΑ  Πίνακας 1,   

γ) Την αντιστοιχία των επιπρόσθετων υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) 

και λοιπών αναλωσίμων,  με τον αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτούμενων 

εξετάσεων , λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης, τις ημερομηνίες λήξεων καθώς και την συχνότητα 

βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση  Πίνακας 

2,  

δ)  Την αντιστοιχία των αντιδραστηρίων με τον αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για  την εκτέλεση των 

απαιτουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες λήξεων  σε σχέση με τον αριθμό εξετάσεων 

που θα διενεργούνται, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση αντιδραστηρίου στήλη Α, πίνακα 3, το 

ετήσιο κόστος ανά εξέταση στήλη Α, πίνακα 3,  καθώς και το συνολικό ετήσιο κόστος της ομάδας των 

απαιτούμενων εξετάσεων τελευταία γραμμή πίνακα 3.  

 Οι προμηθευτές που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών τους, οφείλουν να υπολογίσουν 

στον αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν και τον αριθμό των εξετάσεων που θα απαιτηθούν για τις 

βαθμονομήσεις και τον έλεγχο ποιότητας των αποτελεσμάτων , διότι το Νοσοκομείο δεν θα αποδεχτεί 

ποσότητες συσκευασιών σε αριθμό μεγαλύτερο των δηλούμενων από αυτούς.    

 

 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Α. ΟΜΑΔΑ  

1. ΑΝΑΛΥΤΕΣ  

 Α) Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία 

λειτουργίας. 

Β) Απλότητα στον χειρισμό και στη λειτουργία του οργάνου, 

ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή – οργάνου, ύπαρξη 

συστήματος, ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. 

 

30% 

 

 

 

15% 

2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  

 Α) Ποιότητα και πλήρης  συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα 

(αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα των 

αποτελεσμάτων 

Β) Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης. 

Γ) Συσκευασία (καταλληλότητα – σημάνσεις) 

 

 

15% 

5% 

5% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

70% 

 Β ΟΜΑΔΑ  

3 Α) Εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών για τους αναλυτές 

Β) Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά  και 

εργασία για τους αναλυτές 

Γ) Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη 

διάθεση παρόμοιων Αντιδραστηρίων και Αναλυτών σε άλλα 

Νοσοκομεία 

5% 

 

10% 

 

 

15% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ β ΟΜΑΔΑΣ 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100% 
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ΟΜΑΔΑ: Γ – CPV: 33696500-0 - Αντιδραστήρια εργαστηρίων  - Αντιδραστήρια βιοχημικού   
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΑΝΑΛΥΤΗΣ)  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη δύο ετών : 138.709.68€ Χ 24% ΦΠΑ (33.290.32€) = 172.000,00€  

 

Είδος/Εξέταση Ποσότητα 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ  8.000 

ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ   12.000 

ΑΛΚΑΛΙΚΗ  ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ      17.000 

ΑΜΥΛΑΣΗ (ΟΡΟΥ  ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ) 8.000 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ  12.000 

LDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ         16.000 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ (LDH)  16.000 

ΓΛΥΚΟΖΗ  20.000 

γGT (γ-ΓΛΟΥΤΑΜΥΛ-ΤΡΑΝΣΠΕΠΤΙΔΑΣΗ) 18.000 

ΙΣΟΕΝΖΥΜΟ ΤΗΣ  CPK (CK – MB)  10.000 

ΚΑΛΙΟ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ     18.000 

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ  24.000 

ΚΡΕΑΤΙΙΝΟΦΩΣΦΟΚΙΝΑΣΗ (CPK)   20.000 

Li (ΛΙΘΙΟ) ΑΙΜΑΤΟΣ     8.000 

ΝΑΤΡΙΟ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ     18.000 

ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ  14.000 

ΟΥΡΙΑ  22.000 

ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ  16.000 

ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΡΟΥ  14.000 

ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ (SGOT)  22.000 

ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ (SGPT)  22.000 

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ  16.000 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ  6.000 

XΛΩΡΙΟ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ 18.000 

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ  18.000 

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ  18.000 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 16.000 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL 16.000 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ 1.000 

CRP (ΠΟΣΟΤΙΚΗ) 12.000 

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HbA1c) (ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ή ΑΙΜΟΛΥΜΑ) 5.000 

ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ 400 





45 

 

45 

 

 

ΟΜΑΔΑ: Γ – CPV: 33696500-0 - Αντιδραστήρια εργαστηρίων  - Αντιδραστήρια βιοχημικού   

sTFR ( ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΙΝΗΣ) 1.200 

ADA & ADA2  (ΑΠΑΜΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΜΙΝΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗΣ 

2) 
1.200 

D-Dimer  400 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
1) Να είναι προηγμένης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων   RANDOM  ACCESS.  

2) Να  είναι υψηλής  παραγωγικότητας  700 τουλάχιστον φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να 

υπολογίζονται οι   ηλεκτρολύτες. 

3) Να υπάρχει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών Κ+, Να+, CL-, (ISE),  ενσωματωμένο στον αναλυτή με 

ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια. Επιπλέον να πραγματοποιείται η μέτρηση του Li+  (λιθίου) με ηλεκτρόδιο ή 

φωτομετρικά. 

4) Να έχει τη δυνατότητα  εκτέλεσης μεγάλου  αριθμού φωτομετρικών  εξετάσεων ταυτόχρονα, πάνω από 40.               

5) Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων με ενσωματωμένο σύστημα Barcode για την 

αναγνώριση  των αντιδραστηρίων. 

6)  Η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγματα αίματος να γίνεται συνεχώς χωρίς  τη διακοπή της λειτουργίας του και 

να εκτελεί ανά πάσα στιγμή επείγοντα δείγματα  χωρίς τη διακοπή της ρουτίνας. Να αναγνωρίζει και να 

επισημαίνει αυτόματα αιμολυμένους, ικτερικούς ή λιπαιμικούς ορούς. 

7) Ο αναλυτής να δέχεται όλους τους τύπους δειγμάτων, δηλ. ορό, ούρα, ολικό αίμα και υγρά (ΕΝΥ, ασκιτικό, 

πλευριτικό κ.λ.π.) και να έχει δυνατότητα διεξαγωγής αυτόματης επανάληψης της εξέτασης χωρίς να απαιτείται 

επανατοποθέτηση του δείγματος. Τα επείγοντα δείγματα να εκτελούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 

εξετάσεων του δείγματος που αναλύεται τη στιγμή της φόρτωσής τους στον αναλυτή, χωρίς να απαιτείται η 

αφαίρεση δειγμάτων από το δειγματολήπτη και να αναγνωρίζονται με αναγνώστες  barcode  ενσωματωμένους 

στον αναλυτή. 

8)  Η στάθμη όλων των υγρών ( δείγματα , αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά, αντιδραστήρια   ISE ) 

να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης ( όχι υπολογιστικά ) και να ειδοποιείται ο χειριστής. 

 9)  Να διαθέτει πλήρες πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας 

10) Να έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει θρόμβους, ινική ή άλλους παράγοντες ακόμα κι αν δε φράσσει το ρύγχος. 

Να περιγραφεί ο τρόπος. 

11)  Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό στο χρήστη 

12)  Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών  

 13) Τα αποτελέσματα να τυπώνονται συγκεντρωτικά και ανά ασθενή με εκτυπωτή υψηλής  ταχύτητας και να 

υπάρχει σύστημα διαχείρισης και λεπτομερούς καταγραφής των στοιχείων του αριθμού και του είδους των 

εξετάσεων. 

14) Να δέχεται προς ανάλυση απ’ ευθείας  σωληνάρια αιμοληψίας καθώς και διάφορα Sample Cups . Να διαθέτει 

αναγνώστες bar code  για αντιδραστήρια και  δείγματα.  

15)  Να εκτελεί τις ζητούμενες εξετάσεις και πλέον αυτών . 

16) Ο αναλυτής θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων του τμήματος,  έτσι ώστε να 

αποφεύγεται η απόρριψη αποβλήτων καθημερινά από το δοχείο του αναλυτή.     

17) Το Service και τα ανταλλακτικά να βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος θα έχει και την υποχρέωση να 

εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν στο χώρο του εργαστηρίου . 

18) Ο αναλυτής θα πρέπει να συνδέεται με on – line σύστημα διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική. Η εταιρεία που 

θα παραχωρήσει το συνοδό εξοπλισμό υποχρεούται να αναλάβει το κόστος σύνδεσης του εξοπλισμού της με το 

πληροφοριακό σύστημα MEDILAB LIMS  της CCS που χρησιμοποιεί το εργαστήριο. Το κόστος ανέρχεται το 

ανώτερο σε 3.000 € (έχει συμπεριληφθεί και ο Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που ο παραχωρημένος εξοπλισμός  δεν 

συνδέεται ή δεν είναι συμβατός με το συγκεκριμένο σύστημα μηχανοργάνωσης είναι σημείο απόρριψης. 

19) Ο αναλυτής θα πρέπει να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης ( U.P.S.)   

20) Η κατακυρωθείσα εταιρεία να αναλάβει το κόστος του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των εξετάσεων. 

21) Να κατατεθεί κατάσταση αναλυτών εγκατεστημένων σε δημόσια νοσοκομεία, των οποίων έχουν αναλάβει τη 

συντήρηση.  

22) Με την παράδοση του οργάνου να  κατατεθεί πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων (service manual) και 

εγχειριδίων λειτουργίας (operators manual). Nα αναφέρει το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 
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προσωπικού του εργαστηρίου στο χειρισμό του αναλυτή καθώς και του τεχνικού του νοσοκομείου πάνω στη 

συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών. 

23) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών  

Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας  

(ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα  

πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια  

αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά  

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από  

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα  

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του  

κατασκευαστικού οίκου.  

 

24) Οι προσφερόμενοι αναλυτές να συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE Mark. 

 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ  
1)Να είναι απολύτως συμβατά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.  

Η συμβατότητα των αντιδραστηρίων να τεκμηριώνεται από τα εσώκλειστα οδηγιών χρήσης των 

αντιδραστηρίων.   

2) Να μη χρειάζονται ως επί το πλείστον καμιά προετοιμασία από το χειριστή για την  εφαρμογή τους στον 

αναλυτή. 

3)Να έχουν μεγάλο χρόνο λήξης από τη στιγμή που θα ανοιχτούν στον αναλυτή.  

4) Οι συσκευασίες να είναι κατάλληλες για το μέγεθος του εργαστηρίου.   

5) Να μη χρειάζονται συχνή βαθμονόμηση.  

6) Η επιστημονική υποστήριξη, η εφαρμογή και επίδειξη των αντιδραστηρίων να είναι υποχρέωση της εταιρίας 

που θα προτιμηθεί. 

7) Τα αντιδραστήρια να εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια αποτελεσμάτων, επαναληψιμότητα, 

ευαισθησία και ειδικότητα στον προσφερόμενο αναλυτή. Τα παραπάνω στοιχεία να αναφέρονται στις 

κατατιθέμενες οδηγίες χρήσεως των  αντιδραστηρίων.     

 

     ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Τιμές των προαναφερομένων αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών όπως υλικά 

βαθμονόμησης  και ελέγχου ( controls, calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, ανά εμβαλάγιο συσκευασία, που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων. 

2.Την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός είδους απαιτούμενων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε 

εξέτασης. 

3. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την 

αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών 

ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. 

4.  Η τιμή να δοθεί ανά μονάδα εξέτασης όπως αναλυτικά ζητείται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αντίγραφο τους  χωρίς τιμές να επισυναφθεί και  στην Τεχνική Προσφορά.  

Οι προμηθευτές πρέπει  να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:   

α)  Συνολική  τιμή (κόστος)  ανά εξέταση στήλη Γ, πίνακα 3,  

β)  Τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα 

υλικά, όπως οροί βαθμονόμησης και ελέγχου ( controls, calibrators) και λοιπά αναλώσιμα, με την εμπορική τους 

συσκευασία, τον κωδικό προμηθευτή και τον αναλογούντα ΦΠΑ  Πίνακας 1,  

γ) Την αντιστοιχία των επιπροσθέτων υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) και 

λοιπών αναλωσίμων,  με τον αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτούμενων 

εξετάσεων,  λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης, τις ημερομηνίες λήξεως, καθώς και την συχνότητα 

βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση Πίνακας 

2. Να ληφθεί υπόψιν, ότι η συχνότητα χρήσης των υλικών ελέγχου ποιότητας (controls) είναι καθημερινή. Να 
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υπολογισθούν ανάλογα οι ποσότητες των controls και των απαιτουμένων για την εκτέλεση αυτών 

αντιδραστηρίων. Για τις εξετάσεις, οι οποίες είναι μικρού αριθμού, λιγότερες από 2000 (≤ 2000), να 

προσφερθούν οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων σε ακέραιο αριθμό, υπολογίζοντας μόνο το ζητούμενο αριθμό 

εξετάσεων από τον πίνακα.     

δ)  Την αντιστοιχία των αντιδραστηρίων με τον αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για  την εκτέλεση των 

απαιτουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες λήξεων  σε σχέση με τον αριθμό εξετάσεων που 

θα διενεργούνται, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση αντιδραστηρίου στήλη Α, πίνακα 3, το ετήσιο 

κόστος ανά εξέταση στήλη Α, πίνακα 3, καθώς και το συνολικό ετήσιο κόστος της ομάδας των απαιτούμενων 

εξετάσεων τελευταία γραμμή πίνακα 3.      

Οι προμηθευτές που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών τους, οφείλουν να υπολογίσουν 

στον αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν και τον αριθμό των εξετάσεων που θα απαιτηθούν για τις 

βαθμονομήσεις και τον έλεγχο ποιότητας των αποτελεσμάτων , διότι το Νοσοκομείο δεν θα αποδεχτεί ποσότητες 

συσκευασιών σε αριθμό μεγαλύτερο των δηλούμενων από αυτούς.        

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Α/Α 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Α. ΟΜΑΔΑ  

1. ΑΝΑΛΥΤΕΣ  

 Α) Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία 

λειτουργίας. 

Β) Απλότητα στον χειρισμό και στη λειτουργία του οργάνου, 

ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή – οργάνου, ύπαρξη 

συστήματος, ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. 

 

30% 

 

 

 

15% 

2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  

 Α) Ποιότητα και πλήρης  συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα 

(αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια επαναληψιμότητα των 

αποτελεσμάτων 

Β) Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης. 

Γ) Συσκευασία (καταλληλότητα – σημάνσεις) 

 

 

15% 

5% 

5% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

70% 

 Β ΟΜΑΔΑ  

3 Α)Εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών για τους αναλυτές 

Β) Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά  και 

εργασία για τους αναλυτές 

Γ) Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη 

διάθεση παρόμοιων Αντιδραστηρίων και Αναλυτών σε άλλα 

Νοσοκομεία 

5% 

 

10% 

 

 

15% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β ΟΜΑΔΑΣ 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100% 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ. 

1. Να αυτοπρογραμματίζεται ( να παίρνει 10 – 20 ταινίες μαζί ). 

2. Να μην χρειάζεται χρόνο για προετοιμασία.  

3. Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και δυνατότητα  σύνδεσης με υπολογιστή και εξωτερικό εκτυπωτή.  

4. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με software για διαχείριση αποτελεσμάτων  ασθενών: Να διαθέτει 

οθόνη Touch screen. 

5. Να μην απαιτεί απομάκρυνση της περίσσειας ούρων από την ταινία . Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι 

πάνω από 400 ταινίες / ώρα. 

6. Να αναφέρεται το χρώμα  των ούρων αυτόματα  από τον αναλυτή.  

7. Να ανιχνεύει ακόμα και τα ίχνη των παραμέτρων . 

8. Να δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης του συστήματος και η δυνατότητα ρύθμισης των φυσιολογικών 

τιμών.  

9. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής των μονάδων εκτύπωσης αποτελεσμάτων  (10 – 14 τύποι). Να γίνεται 

αυτόματη αναγνώριση της ταινίας και εκτέλεση της εξέτασης. Ακόμα , θα πρέπει να υπάρχει δοχείο 

απόρριψης (χωρητικότητας: 200 τεμαχίων τουλάχιστον).  

10.Τέλος να υπάρχουν ταινίες ποιοτικού ελέγχου του αναλυτή και καταγραφικό χαρτί. 

11. Το εργαστήριο είναι συνδεδεμένο με το πληροφοριακό σύστημα Medilab LIS της CCS. Η εταιρία που 

θα παραχωρεί το συνοδό εξοπλισμό υποχρεούται να αναλάβει το κόστος σύνδεσης του εξοπλισμού της με 

το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 

παραχωρημένος εξοπλισμός δεν συνδέεται ή δεν είναι συμβατός με το σύστημα μηχανογράφησης του 

εργαστηρίου είναι σημείο απόρριψης.  

12. Όλες οι προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από έγγραφη βεβαίωση του Οίκου 

κατασκευής του αναλυτή για τη συμβατότητα και καταλληλότητα των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, 

στο συγκεκριμένο αναλυτή. Ο προσφέρων να βεβαιώσει  εγγράφως για το εξουσιοδοτημένο  service και την 

υποστήριξη του αναλυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία.  

    13. Ο αναλυτής θα πρέπει να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης  (U.P.S.)   

     14. Να κατατεθεί κατάσταση αναλυτών εγκατεστημένων σε δημόσια νοσοκομεία, των οποίων έχουν    

      αναλάβει τη συντήρηση.  

    15. Με την παράδοση του οργάνου να  κατατεθεί πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων (service manual) και 

εγχειριδίων λειτουργίας (operators manual). Nα αναφέρει το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

προσωπικού του εργαστηρίου στο χειρισμό του αναλυτή καθώς και του τεχνικού του νοσοκομείου πάνω στη 

συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών. 

16. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών  

Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας  

(ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα  

πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια  

αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά  

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από  

 

ΟΜΑΔΑ : Δ – CPV : 33696500-0 – Αντιδραστήρια εργαστηρίων  - ΤΑΙΝΙΕΣ sticks ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  ΟΥΡΩΝ  

 

ΤΑΙΝΙΕΣ (STICKS) ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Προϋπολογισθείσα δαπάνη δύο ετών : 8.064,52€ Χ 24% ΦΠΑ (1.935,48€) = 

10.000,00€  

Είδος/Εξέταση Ποσότητα 

Ταινίες (sticks)10 παραμέτρων για τη Γενική ούρων 16.000 
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υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα  

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του  

κατασκευαστικού οίκου.  

 

17. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE Mark. 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ). 
1.  Να είναι ταινίες (sticks) 10 παραμέτρων  να έχουν αντιδραστήριες περιοχές για να μετρούν : γλυκόζη, 

χολερυθρίνη,  οξόνη, ειδικό βάρος , PH, πρωτεΐνη , ουροχολινογόνο,  αιμοσφαιρίνη , νιτρικά και  

πυοσφαίρια]. 

2.  Οι  ταινίες θα πρέπει να μπορούν να διαβάζονται όχι  μόνο από τον αναλυτή,  αλλά και οπτικά.  

  

Η τιμή να δοθεί ανά μονάδα εξέτασης όπως αναλυτικά ζητείται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Αντίγραφο τους  χωρίς τιμές να επισυναφθεί και  στην Τεχνική Προσφορά.  

(Στην τιμή  να συμπεριλαμβάνονται  calibrator).     

 

 

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΟΥΡΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α1                                                         Α2 

Συμφωνία προς τις                               Ευκολία χρήσης, 

τεχνικές προδιαγραφές                         συσκευασία, καταλληλότητα 

της  διακήρυξης                                    υλικών. 

 

50                                                        20%               

 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ                                                              70%   

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

    Β1                                                             

    Επιστημονικό -                                                                                 30% 

    τεχνική υποστήριξη      (Επιστημονική ενημέρωση από 

      την προμηθεύτρια εταιρεία για όλες τις εξελίξεις, που είναι 

      το αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας, προσκλήσεις σε  

      επιστημονικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες 

      που γίνονται με το σκοπό αυτό) 

     ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ                                                                 30%                        

                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄ΟΜΑΔΑΣ                                            100% 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΝΑΛΥΤΗ 
      Ο προς διάθεση  βιοχημικός αναλυτής θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: 

1. Να είναι προηγμένης τεχνολογίας με τυχαία επιλογή δειγμάτων τύπου RANDOM ACCESS. 

2. Να είναι παραγωγικότητας 600 τουλάχιστον  φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι 

εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια. 

3. Η τροφοδοσία του  σε δείγματα να γίνεται συνεχώς, χωρίς την διακοπή της λειτουργίας του. 

4. Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων, με  ενσωματωμένο σύστημα BAR CODE για την 

αναγνώριση των αντιδραστηρίων . 

5. Να δέχεται προς ανάλυση απ΄ ευθείας σωληνάρια αιμοληψίας και ουροληψίας  καθώς και sample cups, σε 

περίπτωση ανεπάρκειας του δείγματος καθώς επίσης και αναγνώστες bar code για τα δείγματα.      

6. Να έχει την δυνατότητα φόρτωσης όλων των απαιτούμενων εξετάσεων ταυτόχρονα.  

7. Η δυναμικότητα αρχικής φόρτωσης του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 60 δείγματα, αλλά με δυνατότητα 

συνεχούς φόρτωσης χωρίς διακοπή της λειτουργίας του αναλυτή. 

8. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά) να ελέγχεται με 

σύστημα ελέγχου στάθμης και να ειδοποιείται ο χειριστής. 

9. Να επαναλαμβάνει τα εκτός ορίων δείγματα αυτόματα, χωρίς ο αναλυτής να προαραιώνει υποχρεωτικά όλα 

τα δείγματα. 

10. Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσεως (inserts) και τα πρωτόκολλα εφαρμογής 

11. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη. Επειδή το φαινόμενο νόθευσης δειγμάτων είναι 

πολύ συχνό, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα προσδιορισμού νόθευσης δειγμάτων για την ανίχνευση 

ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων στα ούρα με προσφορά συσκευασιών προσδιορισμού-επαλήθευσης 

διαφόρων παραμέτρων των ούρων (ph, nitrate, specific gravity, creat, oxidant κ.λ.π.) 

12. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων. 

13. Τα αποτελέσματα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά, με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και να 

υπάρχει σύστημα διαχειρίσεως και καταγραφής των στοιχείων του αριθμού και του είδους των εξετάσεων. 

Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με  on line  σύστημα διαχείρισης ασθενών στην Ελληνική. 

ΟΜΑΔΑ: Ε – CPV: 33696500-0 - Αντιδραστήρια εργαστηρίων – Aντιδραστήρια ναρκωτικών  

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ 

ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ  ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΝΑΛΥΤHΣ) 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δύο ετών : 172.580,65€ X 24% ΦΠΑ (41.419,36€)= 214.000,01€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  .  

Είδος/Εξέταση Ποσότητα 

BENZODIAZEPINE  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ  56.000 

OPIATES ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 56.000 

CANNABINOIDS  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 56.000 

COCAINE  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 56.000 

METHADONE   ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ 400 

AMPHΕTAMINE MONOCLONAL / METAMPH 4.000 

PHENCYCLIDINE (PCP) 1.000 

ΒΑΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ 2.000 

ECSTASY 60 

CARBAMAZEPINE 400 

PHENYTOIN  200 

PHENOBARBITAL  200 

VALPROIC  5.000 

BUPRENORPHINE 200 
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14. Τα επείγοντα δείγματα να εκτελούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του δείγματος που 

αναλύεται  την στιγμή της φόρτωσης τους στον αναλυτή. 

15. Να υπάρχει σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού έργου, ανά εξέταση (βαθμονομήσεις, τυφλά, 

εξετάσεις ρουτίνας, επαναλήψεις, επείγουσες εξετάσεις).  

16. Το εργαστήριο είναι συνδεδεμένο με το Πληροφοριακό Σύστημα Medilab LIMS της CCS. Η εταιρία που θα 

παραχωρεί το συνοδό εξοπλισμό υποχρεούται να αναλάβει το κόστος σύνδεσης που υπολογίζεται το 

ανώτερο σε 3.000€ (έχει συμπεριληφθεί και ο Φ.Π.Α.) του εξοπλισμού της με το παραπάνω πληροφοριακό 

σύστημα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο παραχωρημένος εξοπλισμός δεν συνδέεται 

ή δεν είναι συμβατό με το σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου είναι σημείο απόρριψης.  

17.  Ο αναλυτής θα πρέπει να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (U.P.S). 

18. Ο αναλυτής να συνοδεύεται με σύστημα παροχής Η2 Ο, ποιότητα αντίστροφης  ώσμωσης με δαπάνη του 

προμηθευτή.   

19. Λόγο της φύσης των δειγμάτων θα ληφθεί υπ όψιν η ασφαλής διαχείριση αποβλήτων .   

20. Να κατατεθεί βεβαίωση συμβατότητας αντιδραστηρίων με τον προσφερόμενο αναλυτή από τον οίκο 

κατασκευής του αναλυτή .  Θα αξιολογηθεί αν τα προσφερόμενα αντιδραστήρια είναι του ιδίου οίκου με τον 

αναλυτή.  

21. Οι παραπάνω προδιαγραφές των αναλυτικών οργάνων είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως, καθώς 

αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου. Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 

χρόνια λόγω μειώσεως του προσωπικού των Μικροβιολογικών Εργαστηρίων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της 

χώρας μας (συνταξιοδοτήσεις χωρίς καινούργιους διορισμούς), απασχολείται μικρότερος αριθμός προσωπικού 

για τη διεκπεραίωση του ίδιου έργου και ως εκ τούτου η ταχύτητα του αναλυτή και οι πραγματοποιούμενες 

εξετάσεις / ώρα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες, ώστε να ανταποκρίνεται το Εργαστήριο μέσα στα 

προκαθορισμένα όρια των απαιτούμενων χρόνων (1/2 έως 1 ώρα το αργότερο η έκδοση του αποτελέσματος).  

22. Η κατακυρωθείσα εταιρεία να αναλάβει το κόστος του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των επιπέδων 

φαρμάκων και των ναρκωτικών ουσιών.    

23. Να κατατεθεί κατάσταση αναλυτών εγκατεστημένων σε δημόσια νοσοκομεία, των οποίων έχουν αναλάβει 

τη συντήρηση.  

24. Με την παράδοση του οργάνου να  κατατεθεί πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων (service manual) και 

εγχειριδίων λειτουργίας (operators manual). Nα αναφέρει το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

προσωπικού του εργαστηρίου στο χειρισμό του αναλυτή καθώς και του τεχνικού του νοσοκομείου πάνω στη 

συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών. 

25. Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών  

Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία,  

ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί  η συμμόρφωση των προϊόντων  με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας  

(ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα  

πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια  

αναγνωρισμένων ικανοτήτων.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά  

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από  

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα  

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του  

κατασκευαστικού οίκου.  

 

26. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να συνοδεύονται με πιστοποιητικό CE Mark. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
1.  Αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση). 

2. Να εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια αποτελεσμάτων, ευαισθησία & ειδικότητα. 

3. Η μέθοδος να είναι  ανοσοενζυματική με μεγάλο εύρος μέτρησης και αξιοπιστία σε όλο το εύρος. 

4. Κατά την αξιολόγηση και προς αποφυγή της ελαχιστοποίησης των απωλειών αντιδραστηρίου θα δοθεί 

μεγαλύτερη βαθμολογία σε αντιδραστήρια μακράς ημερομηνίας λήξεως και τουλάχιστον ενός μηνός επί του 

αναλυτή.  

5.  Δυνατότητα ποιοτικού και ημιποσοτικού με το ίδιο αντιδραστήριο. 

Η σειρά των αντι/ριων να περιλαμβάνει ειδικά πολυδύναμα (πολυπαραμετρικά)  calibrators για μεθόδους 

προσδιορισμού ναρκωτικών ουσιών.  
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Κατά την αξιολόγηση θα δοθεί μεγαλύτερη βαθμολογία σε αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση. 

6.  Η επιστημονική υποστήριξη, η εφαρμογή και επίδειξη των αντιδραστηρίων είναι υποχρέωση της εταιρείας 

που θα προτιμηθεί. 

7. Ο οίκος κατασκευής να είναι διεθνώς καταξιωμένος για τη μέθοδο ανίχνευσης επιπέδων φαρμάκων και 

ναρκωτικών ουσιών . Τα αντιδραστήρια να είναι απολύτως συμβατά με των προσφερόμενο εξοπλισμό ( να 

κατατεθεί βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος          

8. Να κατατεθούν πρωτόκολλα εφαρμογής των αντι/ριων στον αναλυτή που θα εφαρμοσθούν. 

     9.Δυνατότητα επίδειξης της εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων με δαπάνη και ευθύνη της 

εταιρείας. 

 

ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Τιμές των προαναφερομένων αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών όπως υλικά 

βαθμονόμησης  και ελέγχου ( controls, calibrators) και λοιπών αναλωσίμων, ανά εμβαλάγιο συσκευασία, που 

απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων. 

2. Την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός είδους απαιτούμενων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε 

εξέτασης. 

3. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την 

αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των 

χρηστών ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. 

4.  Η τιμή να δοθεί ανά μονάδα εξέτασης όπως αναλυτικά ζητείται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Αντίγραφο τους  χωρίς τιμές να επισυναφθεί και  στην Τεχνική Προσφορά.  

Οι προμηθευτές πρέπει  να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:   

α)  Συνολική  τιμή (κόστος)  ανά εξέταση στήλη Γ, πίνακα 3. 

β)  Τιμή για όλα τα προσφερόμενα υλικά βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων, καθώς και τα επιπρόσθετα 

υλικά, όπως οροί βαθμονόμησης και ελέγχου ( controls, calibrators) και λοιπά αναλώσιμα, με την εμπορική 

τους συσκευασία, τον κωδικό προμηθευτή και τον αναλογούντα ΦΠΑ  Πίνακας 1,  

γ) Την αντιστοιχία των επιπρόσθετών υλικών, όπως υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrators) 

και λοιπών αναλωσίμων,  με τον αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των απαιτούμενων 

εξετάσεων , λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης, τις ημερομηνίες λήξεων καθώς και την συχνότητα 

βαθμονόμησης και ελέγχου ποιότητας αποτελεσμάτων, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση Πίνακας 

2,  

  δ)  Την αντιστοιχία των αντιδραστηρίων με τον αριθμό συσκευασιών που απαιτούνται για  την εκτέλεση των 

απαιτουμένων εξετάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες λήξεως  σε σχέση με τον αριθμό εξετάσεων 

που θα διενεργούνται, για τον υπολογισμό του κόστους ανά εξέταση αντιδραστηρίου στήλη Α, πίνακας 3, το 

ετήσιο κόστος ανά εξέταση στήλη Α, πίνακας 3,  καθώς και το συνολικό ετήσιο κόστος της ομάδας των 

απαιτούμενων εξετάσεων τελευταία γραμμή πίνακας 3.  

Οι προμηθευτές που γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των προσφερομένων ειδών τους, οφείλουν να υπολογίσουν  

τον ακέραιο  αριθμό των συσκευασιών που θα δηλώσουν και τον αριθμό των εξετάσεων που θα απαιτηθούν 

για τις βαθμονομήσεις και τον έλεγχο ποιότητας των αποτελεσμάτων , διότι το Νοσοκομείο δεν θα αποδεχθεί 

ποσότητες συσκευασιών σε αριθμό μεγαλύτερο των δηλουμένων από αυτούς. Για τις εξετάσεις, οι οποίες είναι 

μικρού αριθμού, λιγότερες από 1000 (≤ 1000), να προσφερθούν οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων σε 

ακέραιο αριθμό, υπολογίζοντας μόνο το ζητούμενο αριθμό εξετάσεων από τον πίνακα. Οι οδηγίες χρήσεως 

των κατασκευαστριών εταιρειών των αντιδραστηρίων και η συνήθης εργαστηριακή πρακτική είναι αυτές που 

υποδεικνύουν τη συχνότητα βαθμονομήσεων και τον αριθμό των προσφερομένων επιπέδων ορών ελέγχου. 

Συνήθως προσφέρονται τρία (3) επίπεδα controls για την εξασφάλιση του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας του 

Τοξικολογικού Τμήματος. Το Εργαστήριο επιλέγει στην καθημερινή πράξη το παθολογικό επίπεδο του ορού 

ελέγχου ανάλογα με την παράμετρο και το διαγνωστικό σκοπό που εξυπηρετεί.         
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Α. ΟΜΑΔΑ  

1. ΑΝΑΛΥΤΕΣ  

 Α) Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία 

λειτουργίας. 

Β) Απλότητα στον χειρισμό και στη λειτουργία του οργάνου, 

ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή – οργάνου, ύπαρξη 

συστήματος, ασφαλείας προσωπικού και περιβάλλοντος. 

30% 

 

15% 

2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  

 Α) Ποιότητα και πλήρης  συμβατότητα με τα αντίστοιχα όργανα 

(αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια επαναληψιμότητα των 

αποτελεσμάτων 

Β) Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης. 

Γ) Συσκευασία (καταλληλότητα – σημάνσεις) 

15% 

 

 

5% 

5% 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

70% 

   

 Β ΟΜΑΔΑ  

3 Α)Εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών για τους αναλυτές 

Β) Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά  και 

εργασία για τους αναλυτές 

Γ) Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη εμπειρία στη 

διάθεση παρόμοιων Αντιδραστηρίων και Αναλυτών σε άλλα 

Νοσοκομεία 

5% 

 

10% 

 

15% 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ B ΟΜΑΔΑΣ 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100% 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες προβλέψεις:  

 

α. Το ΨΝΑ:  

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

το ΕΕΕΣ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα 
κατάλληλα πεδία. 

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της 
διακήρυξης.  

 

β. Ο οικονομικός φορέας:  

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί 
στην ιστοσελίδα: https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του συγκεκριμένου 
ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 
του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ 
μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 
Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται 
δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 
φυλλομετρητή.  

4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα). 

5. Υποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού: 

Αξιολογεί το ΕΕΕΣ  

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας:  

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται 
στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και 
υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.  

β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται 
στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 
πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου 
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.  
δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:  

 
(1) To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του 
οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.  
 
(2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ.2 (β-γ) του 
παρόντος άρθρου  
 
(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά 
νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το ΕΕΕΣ.  
 
(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα 
τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος II της Διακήρυξης, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)  

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 50.19. 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΕ 

ΣΥΝΟΣΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ :  

FAX :  

 

ΘΕΜΑ : Οικονομική Προσφορά  
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α :  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ  

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΦΠΑ 

% 

1       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

1       

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

   Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Β. 

ΑΝΑΛΩ

ΣΙΜΑ 

Γ. 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟ

Σ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ

ΣΗ 

Δ. 

ΕΤΗΣΙ

Ο 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

Α/

Α 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ

Σ 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣ

ΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΩΝ 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ  

ΕΞΕΤΑΣ

Η 

          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ €  

 

ΟΜΑΔΑ Β : ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΦΠΑ 

% 

1       
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

1       

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

   Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Β. 

ΑΝΑΛΩ

ΣΙΜΑ 

Γ. 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟ

Σ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ

ΣΗ 

Δ. 

ΕΤΗΣΙ

Ο 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

Α/

Α 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ

Σ 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣ

ΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΩΝ 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ  

ΕΞΕΤΑΣ

Η 

          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ €  

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ  

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΦΠΑ 

% 

1       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

1       

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ  
   Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Β. 

ΑΝΑΛΩ

ΣΙΜΑ 

Γ. 

ΣΥΝΟ

ΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟ

Σ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ

ΣΗ 

Δ. 

ΕΤΗΣΙ

Ο 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

Α/

Α 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ

Σ 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣ

ΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΩΝ 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ  

ΕΞΕΤΑΣ

Η 

          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ €  

 
 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ  (ΟΥΡΑ) 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΦΠΑ 

% 

1       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

1       

       

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ – 

ΟΥΡΑ   
   Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Β. 

ΑΝΑΛΩΣ

ΙΜΑ 

Γ. 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΟ 

ΚΟΣΤΟ

Σ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣ

Η 

Δ. 

ΕΤΗΣΙ

Ο 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ

ΣΗ 

Α/

Α 

ΕΞΕΤΑ

ΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΕΞΕΤΑΣ

ΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΩΝ 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ

ΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ  

ΕΞΕΤΑΣ

Η 

          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ €  

 

ΟΜΑΔΑ Ε  :  ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΦΠΑ 

% 

1       

       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΥΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΚΟΣΤΟΣ  

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

1       

       

   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ €  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  

   Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Β. 

ΑΝΑΛΩΣ

ΙΜΑ 

Γ. 

ΣΥΝΟΛ

ΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟ

Σ ΑΝΑ 

ΕΞΕΤΑ

ΣΗ 

Δ. 

ΕΤΗΣΙ

Ο 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

Α/

Α 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟ

Σ 

ΑΡΙΘΜΟ

Σ 

ΕΞΕΤΑΣ

ΕΩΝ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΣΥΣΚΕΥ

ΑΣΙΑ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΩΝ 

ΚΟΣΤ

ΟΣ 

ΑΝΑ 

ΕΞΕΤ

ΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ  

ΕΞΕΤΑΣΗ 

          

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ €  

 

1. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ μέχρι ………. 





59 

 

59 

 

 
 

                                                                                                              ΤΟΠΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
 
 
                                                                                                                                          ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
 
 
Σημείωση: Η παρούσα υποβάλλεται σε μορφή .pdf στον υποφάκελο  της οικονομικής προσφοράς και 
φέρει την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν την παρούσα με χρήση 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορούν να την αυθεντικοποιήσουν με οποιονδήποτε άλλον 
πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται 
με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης 
ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.  
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής.  
 
Οι προσφορές των ενδιαφερομένων δεν θα ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη που ορίζεται ανά CPV.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. /  

 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ……………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .......................... , ΑΦΜ: ……........... 

(διεύθυνση) ……………………….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: .................  

(διεύθυνση) …………………..…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ………….…………………………………5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της  

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................  Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  .................................................... 6  της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης)/ για το/τα τμήμα/τα 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η 

εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται 

η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε 

συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 

4 όπως. υποσ. 3. 

5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ  

7 
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
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στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για 

το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

(άρθρο 72 Ν. 4412/16).  

10 Άρθρο 72 Ν. 4412/2016. 

11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:     

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..................... , ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................…….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 

………………. , ΑΦΜ: ….................  

(διεύθυνση).......................…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυμία) ................... , ΑΦΜ: ................. 

.         

(διεύθυνση)...... 

β) (πλήρη επωνυμία) .................... , ΑΦΜ: ...................... 

 

(διεύθυνση)....   

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................ , ΑΦΜ: ...................... 

 

(διεύθυνση)....  (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 

    

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης (τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 

την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης8) ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4 Όπως υποσημείωση 3. 

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα 

οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών,  

7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 

9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 

(ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και 

κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 50.19 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.   50.19 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός  ................................... ................. του έτους ………… ημέρα    .......................... , οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν  

❑ ο κος  ……………………….. ,  Διοικητής του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν προκειμένω  

ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου  

❑ η εταιρεία  ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Διεύθυνση 

εταιρίας 
:  Τ.Κ. :  Περιοχή : 

 
 

Τηλέφωνα 

επικοιν.  
:  email :  Φαξ : 

 
 

Α.Φ.Μ :  Δ.Ο.Υ. :   

νομίμως εκπροσωπούμενη από τ........................................................................ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

συμφερότερη από οικονομική άποψη βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά), για τη ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ   ΓΙΑ (2) ΕΤΗ, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2020-2021, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 805,000,01€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ) . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την υπ. αριθμ.: ……………………. απόφασή του  ενέκρινε την προμήθεια  των ειδών 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην εταιρεία …………………………………………………………………... 

ΑΡΘΡΟ 1ο. Τα υπό προμήθεια είδη και η τιμή είναι τα εξής: (όπως ορίζεται από την σχετική διακήρυξη και την κατακυρωθείσα 

προσφορά)          

ΑΡΘΡΟ 2ο Η προμηθεύτρια εταιρία κατέθεσε την υπ. αριθμ. ....................................... εγγυητική επιστολή της 

............................................................ ίση με το 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συνολικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν, η οποία 

προσδιορίζεται με βάση τις ενδεικτικές ποσότητες του Πίνακα των υπό προμήθεια ειδών της Προκήρυξης, ήτοι ποσού 

………………….... ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης.  Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την τέλεια εκπλήρωση 

των όρων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο  συνολική αξία ……………………………………….. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης.)   

ΑΡΘΡΟ 5ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης).   

ΑΡΘΡΟ 6ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)  . 

ΑΡΘΡΟ 7ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης).   

ΑΡΘΡΟ 8ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης). 

ΑΡΘΡΟ 9ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης). 

ΑΡΘΡΟ 10ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) . 

ΑΡΘΡΟ 12ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης). 

ΑΡΘΡΟ 13ο  (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) .    

ΑΡΘΡΟ 14Ο (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης).     

Στην περίπτωση όπου μεταβληθεί η οργανωτική δομή του ΨΝΑ τότε η εν λόγω σύμβαση(οι εν λόγω συμβάσεις) λύεται (λύονται) 

μονομερώς από το Νοσοκομείο αζημίως και χωρίς καμία αξίωση από τον ανάδοχο (από τους αναδόχους). 

Στην περίπτωση που  αναδειχθεί μειοδότης για τα είδη της συμβάσεως από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ή άλλη 

Δημόσια Αρχή, η σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει, μόνο εφόσον είναι συμφερότερες οι επιτευχθείσες τιμές από τις τιμές των νέων 

συμβάσεων και ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για το λόγο αυτό. 

Στην περίπτωση όπου οι ανάγκες του Νοσοκομείου καλύπτονται από δωρεάν χορηγίες για συγκεκριμένα είδη, το ΨΝΑ δύναται να 

μειώσει τις παραγγελίες των ποσοτήτων των ειδών αυτών ή και να τις μηδενίσει και ο χορηγητής δεν δικαιούται να ζητήσει 

αποζημίωση για το λόγο αυτό. 

Στην παρούσα Σύμβαση αναπόσπαστα μέρη αποτελούν η υπ. αριθμ. 50.19 Διακήρυξη του Ψ.Ν.Α και η αντίστοιχη Κατακυρωτική 

Απόφαση και συντάχθηκε βάσει της/των προσφοράς/ων του, των προμηθευτή/ων, των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των 

ισχυουσών διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου που τη διέπουν. 

   Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και 

υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο. 

 

ΟΙ      ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                            ΓΙΑ ΤΟ  Ψ.Ν.Α                                                                                                                          ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

                           O  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 
                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ  
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                           Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
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