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Χελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία Γ.Ρ.Κ. « Γ. ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ - Σ ΑΓΛΣΧ 
ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ »   

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ  ΕΚΡ.ΑΠΩΡΑΧ 41 ΚΕΧ/ΡΛΞΘ 

Υόλθ  ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 54635 

Χϊρα1 ΕΟΟΑΔΑ 

Ξωδικόσ ΡUTS2 ELL522 

Ψθλζφωνο 2313308154 

Φαξ 2310207426 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  promitheies@gennimatas-thess.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 ΡΛΞΣΟΑΝΔΣΩ ΠΑΦΛΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gennimatas-thess.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 5  Ροςοκομείο  και ανικει ςτθν  Γενικι Ξυβζρνθςθ (ΡΥΔΔ)6 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.7 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υαροχι Ωπθρεςιϊν Ωγείασ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 8  

α) Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.9 

β) Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.gennimatas-thess.gr , από το γραφείο προμθκειϊν του 
νοςοκομείου ςτα τθλζφωνα και διευκφνςεισ που αναφζρονται παραπάνω.  

                                                           
1
 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

3
 Χυμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

5
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Ωπουργείο, Υεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Ροςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΞΞΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Ξυβζρνθςθ (Ωποτομζασ Ξεντρικισ 

Ξυβζρνθςθσ, Ωποτομζασ ΣΨΑ, Ωποτομζασ ΣΞΑ) ι β) Δθμόςιοσ Ψομζασ (Υλθν Γενικισ Ξυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

7
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Υαράρτθμα ΛΛ (Υροκιρυξθ Χφμβαςθσ), Ψμιμα Λ, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Υεριβάλλον, ε) Σικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Ωγεία, η) Χτζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Ξοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Ψυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

8
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 

http://www.gennimatas-thess.gr/
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1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γ.Ρ.Κ. « Γ. ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ - Σ ΑΓΛΣΧ 
ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ »  από τον  τακτικό προχπολογιςμό.  

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Ξ.Α.Ε. 1359 με ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2018  του Φορζα 11 ιτοι 62ΥΟ46904Κ-ΚΣΥ και 6Θ294690Β1-ΓΒΣ 

 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια του είδουσ «ΑΡΨΛΔΦΑΧΨΘΦΛΑ ΞΑΛ ΧΞΛΑΓΦΑΦΛΞΕΧ ΣΩΧΛΕΧ» με 
CPV 33696000-5, με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ. 

Ξριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Χφμφωνα με το νζο διαμορφοφμενο προχπολογιςμό και Υρογραμματιςμό προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 
υγείασ ζτουσ 2018 , θ ςυνολικι δαπάνθ ανζρχεται ςτα 166.933,52€ δίχωσ ΦΥΑ ι 206.997,57€ με ΦΥΑ 
24%.              

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ12: 

1.Τισ διατάξεισ όπωσ ιςχφουν : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,13 
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 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
11

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Χυλλογικισ Απόφαςθσ και του Ξωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

12
 Υροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 
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 Του N.4412/2016 (ΦΕΞ 47/Αϋ/2016) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν  
(προςαρμογι ςτισ  οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ  2014/25/ΕΕ) και  όπωσ  τροποποιθμζνοσ ιςχφει. 

 Ψου Ρ.4281/2014 «Πζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά κζματα    
Ωπουργείου Σικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το Άρκρο 57 του οποίου από 1.7.2016 
καταργοφνται τα άρκρα 14 ζωσ 201 του Ρ. 4281/2014 (Α' 160), πλθν των διατάξεων των άρκρων 134 
ζωσ 138,139, 157 και τθσ παραγράφου 5 του Άρκρου 201, οι οποίεσ διατθροφνται ςε ιςχφ 
(ΕΧΘΔΘΧ,ΞΘΠΔΘΧ, ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ) 
 

 Ρ. 4472/2017 (Α' 74) Χυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του 
Ρ.4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και  μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ 
ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ,  Πεςοπρόκεςμο Υλαίςιο Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 2018-2021   
και λοιπζσ  Διατάξεισ» άρκρα 21 ζωσ 35, 47, 61, 119,120 ζωσ και 122. 

 
 Ψου Ρ. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
 Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
 
 Ψο Ρ.Δ. 39/2017 (Αρ. φ.64/4-5-2017) «κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιον 
 τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν» 
 
 Ψου Ρ. 4024/2011 (ΦΕΞ 226/27-10-2011 τ.Αϋ) Άρκρο 26 «Χυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο 

      μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 
      πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015» (Άρκρο 221). 
 

 Ψου Ν.3580/2007 (ΦΕΞ 134/Αϋ/2007) «Υρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το  
     Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
 

 Ψου Ρ.4072/2012 (ΦΕΞ 86/Αϋ/2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Ρζα εταιρικι 
 μορφι- Χιματα- Πεςίτεσ Ακινιτων- Φφκμιςθ Κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ 
διατάξεισ, Πζροσ Δεφτερο, Ρζα εταιρικι μορφι: Λδιωτικι Ξεφαλαιουχικι Εταιρία (ΛΞΕ). 
 
 Ψου Ν.3329/2005 (ΦΕΞ 81/Αϋ/2005) Υερί Εκνικοφ Χυςτιματοσ Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
 και λοιπζσ διατάξεισ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
 

 Ψου Ρ. 4487/2017 Αρ.116/9-8-2017 τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.4412/2016 που αφοροφν ςτα 
βιβλία IV (ζννομθ προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων ) και V (τελικζσ διατάξεισ), Άρκρο 
43 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και 
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φο-
ρολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν 
αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 Ψου Ρ. 4497/13-11-2017 αρ. φφλλου 171, άρκρο 107, «τροποποιιςεισ του ν.4412/2016 ςτισ 
     διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν»  
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
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 Πόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 Ψθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 5Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.)», *Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ 
ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του Άρκρου 36 του Ρ. 4412/2016 και ςτο μζτρο που 
δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000,00€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΥΑ, για 
τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ρ. 4412/2016, ς. 
75]. 

 Ψθν υπ'αρικ.πρωτ. 5797/25-11-2016 «Σδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο 
Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ-ΨΕΩΔ-του άρκρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 -Α 147», Ξατευκυντιρια Σδθγία 
15 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. 

 Ψο υπ'αρικ.πρωτ. 5721/1-12-2016 «Ενθμζρωςθ για Ρ. 4412/2016» Ζγγραφο τθσ Ε.Υ.Ω. 

 Ψο υπ'αρικ.πρωτ. 5657/28.11.2016 «Εγκφκλιοσ για τθν εναρμόνιςθ των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν 
με τισ Διατάξεισ τθσ Ρομοκεςίασ περί Λατροτεχνολογικϊν Υροϊόντων» Ζγγραφο τθσ Ε.Υ.Ω., * …θ 
Διοίκθςθ ….δεν δφναται να αξιϊνει…πλθν τθσ ςθμάνςεωσ CE…τθν πλιρωςθ περαιτζρω 
προδιαγραφϊν…+. 

 Ψο με αρ. πρωτ. 5797/25.11.2016 Απόφαςθ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΣΨΒ-ΑΞΘ) «Σδθγίεσ 
ςυμπλιρωςθσ για το ΨΕΩΔ του άρκρου 79 του Ρ.4412/2016». 

 Ψο με αρ. πρωτ. 3015/08.05.2017 Απόφαςθ 31/2017 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. (ΑΔΑ: 7ΘΦ10ΨΒ-ΣΚ) με 
Κζμα «ΞΑΨΕΩΚΩΡΨΘΦΛΑ ΣΔΘΓΛΑ 19». 

 Ψθν υπ’ αρικμ. ΔΩ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Ξ.Ω.Α. των Ωπουργϊν Σικονομίασ και Σικονομικϊν και 
Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Ψρόποσ και διαδικαςία είςπραξθσ και απόδοςθσ 
παρακρατοφμενου ποςοςτοφ 2% κατά τθν εξόφλθςθ των τιμολογίων των ςυμβάςεων προμθκειϊν 
και υπθρεςιϊν υγείασ (αρ.3 Ρ.3580/ 2007). 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 Ψα υπϋαρικμ. πρωτ. 4972/06-10-2016, 4963/05-10-2016 και 4747/20-09-2016 ζγγραφα τθσ ΕΥΩ, 
με τα οποία «….ζωσ τον κακοριςμό φορζων διενζργειασ για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν ςε επίπεδο 
κεντρικισ δραςτθριότθτασ αγοράσ, τα δθμόςια νοςοκομεία και οι λοιποί δθμόςιοι φορείσ υγείασ 
οφείλουν να διενεργοφν τισ προμικειζσ τουσ ...... με τισ διαδικαςίεσ του ν. 4412/2016» 
 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 
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2. Τισ αποφάςεισ: 

         Ψο υπϋαρίκμ. Υρωτ. 31255/28-08-2018 ζγγραφο 3θσ ΩΥΕ Πακεδονίασ με κζμα  Υρογραμματιςμόσ 
          προμθκειϊν και υπθρεςιϊν υγείασ ζτουσ 2018» 
 

- Θ αρίκμ. 12θ/28-06-2018 – Κζμα 1ο – Απόφαςθ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου περί Ζγκριςθσ 
προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 2018 του Γ.Ρ.Κ. « Γ. 
ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ-Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ » 
 

 - Ψο υπϋαρίκμ. Υρωτ. 10912/09-07-2018 διαβιβαςτικό ζγγραφο προσ τθν Ε.Ξ.Α.Υ.Ω. τθσ απόφαςθσ 
ζγκριςθσ του προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 2018 του Γ.Ρ.Κ. « 
Γ. ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ-Σ ΑΓΛΣΧ ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ» 

 - Ψου Ρ. 636/1-3-2017 διορκϊςεισ του Ρ. 1926/2-6-2017 (Ξακοριςμόσ ςυμβάςεων που διενεργοφνται 
από τθν ΕΥΩ ωσ ΕΞΑΑ…….) 

 - Θ υπϋαρίκμ. 1θ/25-01-2016 (κζμα 4ο) Απόφαςθ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου επικφρωςθσ του τελικοφ 
Υρακτικοφ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια του είδουσ «ΑΡΨΛΔΦΑΧΨΘΦΛΑ ΞΑΛ 
ΧΞΛΑΓΦΑΦΛΞΕΧ ΣΩΧΛΕΧ».  

 - τθν αρίκμ. 331/30-08-2018 Απόφαςθ Διοικιτριασ του νοςοκομείου ,οριςμοφ τθσ  τριμελοφσ 
επιτροπισ, θ οποία κλικθκε με τθν υπϋαρίκμ. 13557/05-09-2018 πρόςκλθςθ τθσ διοικιτριασ να 
προβεί ςτθν επικαιροποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του νοςοκομείου.  

 - Ψο από 13-11-2018 πρακτικό επικαιροποίθςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ. 

 - Θ αρίκμ. 21θ/15-11-2018 απόφαςθ διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νοςοκομείου περί Α) Επικφρωςθσ 
του πρακτικοφ επικαιροποίθςθσ των αναγκϊν του νοςοκομείου Γ.Ρ.Κ. « Γ. ΓΕΡΡΘΠΑΨΑΧ - Σ ΑΓΛΣΧ 
ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ »  του είδουσ «ΑΡΨΛΔΦΑΧΨΘΦΛΑ ΞΑΛ ΧΞΛΑΓΦΑΦΛΞΕΧ ΣΩΧΛΕΧ» τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και 

 Β) ζγκριςθ διενζργειασ του εν λόγω διαγωνιςμοφ. 
 - Ψισ υπ’αρικμ. πρωτ. 18351/2018 (ΑΔΑ:6ΩΣ46904Ξ-ΞΧΩ) και 15307/2018 (ΑΔΑ:6Θ294690Β1-ΓΒΧ) 

αναλιψεισ υποχρζωςθσ και δεςμεφςεισ πίςτωςθσ. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΚΓΟΔΧΝ 

Δ.Δ.  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ 
ΠΤΛΗ 

Δ..Η.Γ.Η.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

ΣΟ 
Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

(ΛΗΞΗ) 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

www.promitheus.gov.gr 13-12-2018 

Ηκέξα: 

ΠΔΜΠΣΗ 

 

19-12-2018 

Ηκέξα: 

ΣΔΣΑΡΣΗ 

 

19-12-2018 

Ηκέξα: 

ΣΔΣΑΡΣΗ 

 

19.12.2018 

Ηκέξα: 

ΣΔΣΑΡΣΗ 

 

25-01.2019 

Ηκέξα: 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

14:00 

31-01-2019 

Ηκέξα: 

ΠΔΜΠΣΗ 

11:00π.κ 

 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ14  

Υροκιρυξθ15 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 13-12-2018 
ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 16 

1. Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό 
Θλεκτρονικό Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ) 17.  

2. Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.18:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΧΘΔΘΧ ζλαβε Χυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 68095 

 

3. Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο 19 20 21, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016 :  

 

                                                           
14

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
15

 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Υαράρτθμα V του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Υαραρτιματοσ ΛΛ : Υροκιρυξθ Χφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

16
 Άρκρο 66 Ρ. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

17
 Χφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ρ. 4412/2016 και τθν ΩΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

18
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

19
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΥΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Ξ.Υ.Σ.Ψ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Λανουαρίου 2018. Υρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
20

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΥΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΞΥΣΨΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται. Υρβλ. άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

21
 Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ρ.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Α. ΕΥΨΑ ΘΠΕΦΕΧ  

Β.ΨΩΥΣΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

Γ.ΘΠΕΦΘΧΛΑ ΨΣΥΛΞΘ ΨΘΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ 

4. Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ) 

5. Θ Διακιρυξθ ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.gennimatas-thess.gr   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ22  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

                                                           
22

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ23  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Υροκιρυξθ24, ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

2. θ με αρ. 30θ/2018 Διακιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ  

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+25  

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ26  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr27. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ΔΕΚΑ (10) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο28. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 

                                                           
23

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

24
 Ψο άρκρο 62 δεν εφαρμόηεται ςτισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 

25
 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

26
 Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν κατάργθςθ του άρκρου 2 παρ. 2 περ. ικ του π.δ/ τοσ 118/2007, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ 

αποτελεί προαιρετικό ζγγραφο που δφναται να επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςτο πλαίςιο τθσ διακριτικισ 
ευχζρειασ τθσ Α.Α.  

27
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΧΘΔΘΧ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν επικοινωνία. Σι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

28
 Υρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 14) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν29. 

2.1.4 Γιώζζα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)30. Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην 

ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε 

από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο. 31.  

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα θα ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα 

επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά 

νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.
32  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι  γλϊςςα ,χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ, και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΩΥ.Ε., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των Άρκρων 454 του Ξ.Υολ.Δ. και 53 του 
Ξϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμοςίου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ, προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθ ςφραγίδα ‘’Apostile”, ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι 

                                                           
29

 Υρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
30

 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του 
Ξϊδικα περί Δικθγόρων. 

31
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

32
 Υρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
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πρζπει να ζχει γίνει από Δικθγόρο κατά τθν ζννοια των Άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα33. 

2.1.5 Δγγπήζεηο34 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν35, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και  

                                                           
33

 Πε τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
34

 Υρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
35

 Υρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.36 

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι37 για τθν υποβολι προςφοράσ38. Θ Α.Α. μπορεί να 
απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον 
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ 

 3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.39   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο40 

 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ41, που 
ανζρχεται ςτο 2% τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ εκτόσ ΦΥΑ42.  

Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/201643. 

 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
36

 Χτον βακμό που καλφπτονται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Υροςαρτιματοσ I τθσ ΧΔΧ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

37
 Υρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

38
 Τπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

39
 Υρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

40
 Υρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

41
 Χε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Υρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

42
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΥΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 ν. 4412/2016).   
43

 Υρβ. άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). 
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ44  

 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά  
κατϋελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατϋελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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 Υρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
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2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ45.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 46 

 

2.2.3.3 α) Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ και ειδικά  δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ  
 

β) Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

2.2.3.4. Αποκλείεται47 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

                                                           
45

 Υρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

46
 Υρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

47
 Σι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Ξατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΨΕΩΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
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(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201648,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ49,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) . 

2.2.3.6. Σ προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ   

                                                           
48

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Υρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

49
 Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Ψ.Ε.Ω.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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2.2.3.7. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)50 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 51. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ52  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο53  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο  

                                                           
50

 Υρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
51

 Υρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
52

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Υρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

53
 Υρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα54  

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να παρζχουν ςτοιχεία  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα55  

Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
 ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 
α) να διακζτουν πλιρεσ και οργανωμζνο τεχνικό τμιμα κατάλλθλο για τθν εγκατάςταςθ  και ςυντιρθςθ 
κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ-υποςτιριξθ του προςωπικοφ-χειριςτϊν του ςυνοδοφ  εξοπλιςμοφ που 
προςφζρουν κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
β) να προςκομίςουν κατάλογο των παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν για προμικειεσ του  ίδιου 
τφπου, κατά τθ διάρκεια των ετϊν 2015,2016 και 2017, ςε Ροςθλευτικά Λδρφματα (Δθμοςίου  και Λδιωτικά) 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο56  

Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΡ,ΕΟΣΨ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ 
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ  
α) Υιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ προςφζρουςασ και τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ 
β) Βεβαίωςθ τθσ αρικμ. ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ.1348 (Βϋ 32) Ωπουργικισ Απόφαςθσ «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων». 
γ) Υιςτοποιθτικά ςιμανςθσ των προϊόντων (CE), ςτα οποία αναγράφονται το μοντζλο και ο τφποσ των 
προςφερόμενων ειδϊν. 
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 Υρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Σι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Ψ.Ε.Ω.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Υρβλ. και τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΩ7ΣΨΒ-ΨΟ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

55
 Υρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Τςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Σι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Πια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Σι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΧ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Ψ.Ε.Ω.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Υρβλ. και τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόtθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΩ7ΣΨΒ-ΨΟ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

56
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Υρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ57. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 58. 

Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 59. 

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ 
του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ60 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Υαραρτιματοσ 2 του 
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ  

Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα61 ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.62  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.63 

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

                                                           
57

 Υρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

58
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

59
 Υρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

60
 Ψο ΕΕΕΧ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Πζρθ: Πζροσ Λ Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Πζροσ ΛΛ Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Πζροσ ΛΛΛ Ξριτιρια αποκλειςμοφ, Πζροσ IV 
Ξριτιρια Επιλογισ, .., Πζροσ VI Ψελικζσ δθλϊςεισ.  

61
 Υρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

62
 Επιςημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται ςτη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί 

να υφίςταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςύνολο των φυςικών προςώπων που αναφέρονται ςτα 
τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017. 

63
 Υρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα64 

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201665. 

Χτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)66. 

Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.467. 

Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) του άρκρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016  
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν68. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά69: 
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 Υρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

65
 Υρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

66
 Υρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

67
 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Χυμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
68

 Υρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 Χχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Χθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ4194/2013). Χθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Χφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

 από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Ξϊδικα Δικθγόρων (Ρ 4194/2013), κακϊσ και 
ευκρινι  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ 
τθσ περίπτωςθσ  α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Υρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.270 και 2.2.3.471 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

Οαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί 
φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να 
τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Ψο 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Ψα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων72. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Χφμφωνα με το 
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 Οαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Ψα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

71
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

72 Πε εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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αρίκμ. Υρωτ. Ε 12161-2018/10001/12-01-2018 ενθμερωτικό ζγγραφο του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ ζωσ ότου καταςτεί δυνατι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ , οι οικονομικοί φορείσ 
χρθςιμοποιοφν τθν προβλεπόμενθ από το άρκρο 80 παράγραφοσ 2 του ν. 4412/2016 ,ζνορκθ βεβαίωςθ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δεν αφορά τθν παροφςα ςφμβαςθ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.73 

Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  

Β.3. Δεν αφορά τθν παροφςα ςφμβαςθ 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  

α) Ξατάλογο ςτον οποίο κα αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ προμθκειϊν του ςυγκεκριμζνου 
είδουσ για τα ζτθ 2015, 2016, 2017 με μνεία για κάκε παράδοςθ του παραλιπτθ, είτε εμπίπτει ςτο 
Δθμόςιο είτε ςτον Λδιωτικό τομζα. 

Β ) Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςυνεργαςίασ και περάτωςθσ ςυμβάςεων αντίςτοιχων προμθκειϊν από 
Δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ. 
γ) Ξατάςταςθ του τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ ι τουσ τεχνικοφσ φορείσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ 
για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ με αναφορά ςτουσ τίτλουσ και τθ 
διάρκεια ςπουδϊν τουσ. 

δ) Αποδεικτικά ζγγραφα (βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά) τθσ εκπαίδευςθσ του τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ 
επιχείρθςθσ ωσ προσ τον ζλεγχο ποιότθτασ και τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  

α) Υιςτοποιθτικό ISO 9001 ι ιςοδφναμο τθσ προςφζρουςασ και τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ  
β) Βεβαίωςθ τθσ αρικμ. ΔΩ8δ/Γ.Υ.οικ.1348 (Βϋ 32) Ωπουργικισ Απόφαςθσ «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ 
οδθγίεσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων». 
γ) Υιςτοποιθτικά ςιμανςθσ των προϊόντων (CE), ςτα οποία αναγράφονται το μοντζλο και ο τφποσ των 
προςφερόμενων ειδϊν τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. 
 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
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 Υρβλ. Υαράρτθμα XI Υροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Πθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ74 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.75 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο76  

Ξριτιριο ανάκεςθσ77 τθσ Χφμβαςθσ78 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά   βάςει τιμισ79  

                                                           
74

 Υρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
75

 Υρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

76
 Υρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Υαραρτιματοσ II (Υροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
77

 Ψα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Υρβλ και Ξατευκυντιρια Σδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. (ΑΔΑ ΩΟΡ4ΣΨΒ-ΠΛΦ)  

78
 Υρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Υαραρτιματοσ II (Υροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
79

 Υρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Σδθγία 2004/18/ΕΞ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 
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2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 80  

Δεν ιζσύει για ηην παπούζα ζύμβαζη 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί81  

Δεν ιςχφει για τθν παροφςα ςφμβαςθ 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά αναλυτι 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ82. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)» 83. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)» (ΦΕΞ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Ω.Α.  
 

2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 

Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ84. 

                                                           
80

 Υρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
81

 Υρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Υαράρτθμα VI Υροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
82

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
83

 Χυςχζτιςθ με άρκρο  (Γλϊςςα) και. (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 
1 και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 

84
 Υρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα85, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ86. 

                                                           
85

 Υρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
86

 Χε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν87:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Ψ.Π.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

γ) Ρομιμοποιθτικά ζγγραφα & Υαραςτατικά εκπροςϊπθςθσ. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και 
εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά 
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ 
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν 
νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ  
Λ τθσ Διακιρυξθσ , περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα88 89.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη: 

Α. Ρα υποβλθκεί Ωπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο 
εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (Υρόεδρο Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι Διευκφνοντα Χφμβουλο ι 
Διαχειριςτι κ.λπ. ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ) ςτθν οποία και Αναγράφεται / 
δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περί των οποίων ο οικονομικόσ φορζασ, ζλαβε πλιρθ γνϊςθ ,  
αποδζχεται και ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του/των είδουσ/ειδϊν για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει 
προςφορά κα καλφψει πλιρωσ 
Β. Ρα υποβλθκεί κατάλογοσ παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία (για το ςφνολο 
των απαιτιςεων ανά αναλυτι που υποβάλλουν προςφορά) για προμικειεσ, ακριβϊσ του ίδιου τφπου 
(ιδίου αντικειμζνου) που υλοποίθςαν ςε Δθμόςια ι Λδιωτικά Ροςοκομεία 

                                                           
87

 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
88

 Υρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
89

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Υαράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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Γ. Ρα υποβλθκεί Ωπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Υρόεδρο Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι Διευκφνοντα Χφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ), με τθν οποία να δθλϊνεται θ ςυμμόρφωςθ με τα 
Χυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ/τισ πιςτοποιιςεισ τθσ παραγράφου 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ 
Δ. Ρα υποβλθκεί Ωπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Υρόεδρο Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι Διευκφνοντα Χφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ) ςτθν οποία κα αναγράφονται/δθλϊνονται τα εξισ: 
-θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο 
Εγκατάςταςθσ τθσ, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν,-θ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία 
κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςθσ τθσ, εφόςον δεν κα καταςκευάςει 
ο ίδιοσ το τελικό προϊόν ςε δικι του επιχειρθματικι μονάδα. 
Επίςθσ, ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία 
εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθν μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχτεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον οικονομικό φορζα υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 
Ε. Ρα υποβλθκεί Ωπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Υρόεδρο Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι Διευκφνοντα Χφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ): 
-ότι διακζτει τον πλιρθ απαιτοφμενο ςυνοδό εξοπλιςμό 
-ότι ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ κα αναλάβει το κόςτοσ ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ (αυτόματοι αναλυτζσ) 
με το ςφςτθμα πλθροφορικισ (LIS) του Ροςοκομείου. 
Η. Ρα υποβλθκεί Ωπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Υρόεδρο Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι Διευκφνοντα Χφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ), όπου να αναφζρεται/δθλϊνεται: 
- ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν άμεςθ, ςυνεχι και δωρεάν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε 
24ωρθβάςθ και κατά τθ διάρκεια Αργιϊν ι/και Χαββατοκφριακων. 
- ότι το κόςτοσ ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, ανταλλακτικϊν κακϊσ και θ εκπαίδευςθ των χειριςτϊν βαρφνει 
τον ανάδοχο. 
Θ. Ρα υποβλθκεί εγχειρίδιο χριςεωσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
αναλυτϊν ) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα. 
Κ. Ρα υποβλθκεί Ωπεφκυνθ διλωςθ του Ρ.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Υρόεδρο Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι Διευκφνοντα Χφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ), με τθν οποία να δθλϊνεται ότι διακζτει εκπαιδευμζνο και 
εξειδικευμζνο τεχνικό προςωπικό το οποίο, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ, να αναλάβει τθν τεχνικι υποςτιριξθ 
του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ – υποςτιριξθ του προςωπικοφ – χειριςτϊν του 
Χυνοδοφ εξοπλιςμοφ όπου απαιτείται κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
Λ. Σποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, βεβαίωςθ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο που αναγράφεται ςτισ 
Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ του Υαραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 
 
Θ Επιτροπι διενζργειασ μπορεί να ηθτιςει διευκρινιςεισ επί των τεχνικϊν προςφορϊν και οι Σικονομικοί 
Φορείσ κα πρζπει να ανταποκρικοφν εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ του ςχετικοφ 
μθνφματοσ που κα λάβουν μζςω του Χυςτιματοσ. 
 
Επίςθσ κα πρζπει να υποβλθκεί θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο και τον 
πίνακα ςυμμόρφωςθσ  
 
Σ πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοσ 
ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
ακολουκιςει: 
1. Χτθ Χτιλθ «ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΘΧ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 
2. Χτθ ςτιλθ «ΑΥΑΡΨΘΧΘ ΩΥΣΨΘΦΛΣΩ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που 
ζχει τθ μορφι ΡΑΛ/ ΣΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθρείται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα 
αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι 
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κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει 
τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 
3.   Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΥΑΛΨΘΧΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΡΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι 
είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει 
υποχρεωτικό αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο 
ωσ απαράβατο όρο ςφμφωνα με τθν παροφςα. Υροςφορζσ που αποκλίνουν από α-παράβατουσ όρουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
4. Χτθ ςτιλθ «ΥΑΦΑΥΣΠΥΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Ψεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ 
τεχνικζσ περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι 
αναφορζσ μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου 
Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ.  
5. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να 
είναι κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Ψεχνικό Φυλλάδιο 3, Χελ. 4 Υαράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα 
ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα 
ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Υίνακα Χυμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ 
προδιαγραφι (π.χ. Υροδ. 4.18) 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  
ΝΑΙ 

  

  
ΝΑΙ 

  

  
ΝΑΙ 

  

 
Ψα ανωτζρω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τθσ Ψεχνικισ Υροςφοράσ του προςφζροντοσ υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf. και προςκομίηονται (με διαβιβαςτικό) κατά περίπτωςθ 
από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι, εκτόσ των εγγράφων που 
φζρουν ψθφιακι υπογραφι. 
> Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που δεν 
φζρουν ψθφιακι υπογραφι απορρίπτονται. 
> Σι δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ 
τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ. 
>   Ρροςφορζσ που δεν είναι ςφμφωνεσ με όλα τα παραπάνω οριηόμενα   απορρίπτονται. 
 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ διακιρυξθσ:  

Θ τιμι τθσ προςφοράσ δίνεται ςε ΕΩΦΩ ΑΡΑ ΠΣΡΑΔΑ ΠΕΨΦΘΧΘΧ. 

i. Θ μονάδα μζτρθςθσ πρζπει να ορίηεται ςαφϊσ (test, Kit). 

ii. Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ, για τθν προμικεια 
των ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ.  
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iii. Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ. 

iv. το εκάςτοτε ποςοςτό ΦΥΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το Χφςτθμα.  

Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) Δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) Δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ρ. 
4412/2016. 

Θ οικονομικι προςφορά δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τον ςυνολικό προχπολογιςμό ανά αναλυτι.  

Χτθν οικονομικι προςφορά κα δθλϊνεται τόςο ξεχωριςτά το κόςτοσ κάκε απαιτοφμενου αντιδραςτθρίου 
και αναλϊςιμου ανά εξζταςθ, όςο και το ςυνολικό κόςτοσ ανά εξζταςθ, λαμβανομζνων υπϋόψιν: (α) του 
αρικμοφ αιτοφμενων εξετάςεων και (β) του ακζραιου αρικμοφ απαιτοφμενων ςυςκευαςιϊν. 

Χτισ ανωτζρω τιμζσ κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί υποχρεωτικά:  
- Ψο κόςτοσ για τθν εγκατάςταςθ του προςφερόμενου ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ ςτο αντίςτοιχο εργαςτιριο.  

- Eκτόσ από τα αντιδραςτιρια τθσ εξζταςθσ και όλα τα παρελκόμενα αντιδραςτιρια–αναλϊςιμα (π.χ. 
ρυκμιςτικά διαλφματα, διαλφματα κακαριςμοφ, αντιδραςτιρια βακμονόμθςθσ και ελζγχου, ιςοτυπικά, 
controls, calibrators κ.λπ.) ςε ποςότθτεσ που κα επαρκοφν για τθ διεξαγωγι των ηθτουμζνων εξετάςεων.  

Για τθν διαμόρφωςθ τθσ ςυγκριτικισ τιμισ κα λθφκεί υπόψθ θ τιμι του ςυνόλου τθσ 
προςφοράσ όλων των εξετάςεων ανά τφπο αναλυτι. 

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ όλων των εξετάςεων ανά 
τφπο αναλυτι.  

Επιςθμαίνεται επίςθσ, ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν κα πρζπει να είναι ίςεσ ι 
χαμθλότερεσ των τιμϊν που καταγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν 
Υγείασ. Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ όπου κα δθλϊνεται  ποια είναι θ τιμι τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ ςτο 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ αναφζροντασ τον 
ςχετικό κωδικό παρατθρθτθρίου για κάκε είδοσ. Στθν περίπτωςθ που είδοσ/θ δεν είναι 
καταχωρθμζνο/α ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. να υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά 
υπογεγραμμζνθ όπου κα δθλϊνεται ότι δεν υπάρχει το είδοσ καταχωρθμζνο ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν 
τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ  προςφοράσ, με ποινι απόρριψθσ. 

Θ Επιτροπι διενζργειασ μπορεί να ηθτιςει διευκρινιςεισ επί των οικονομικϊν προςφορϊν και οι 
Σικονομικοί Φορείσ κα πρζπει να ανταποκρικοφν εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ του 
ςχετικοφ μθνφματοσ που κα λάβουν μζςω του Χυςτιματοσ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ90   

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 365 μζρεσ 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
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Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ91 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,92  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Υρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ93 

Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

      Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι 
Υροςφορά» τθν 31-01-2019 και ϊρα 11:00  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου94. 

β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Ψο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
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 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΩΑ 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (άρκρο 16) 
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 Υρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να       ζχουν              

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Ψο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι95 προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν παροχι εξθγιςεων 
ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ είτε τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Χε κάκε 
περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ και τθν 
αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω 
ενιαία απόφαςθ 

Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ96. Ψα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων97 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ98 - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 
μζςω του Χυςτιματοσ ςτον προςφζροντα («προςωρινό Ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ρ. 4250/2014 (ΦΕΞ 
Αϋ74/26.3.2014) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο2.2.7.2.τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 τθσ 
Διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 2.2.4 - 
ζωσ2.2.6αυτισ. 

 

Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά (κατακφρωςθσ) ,υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν 
εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Τταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
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 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΧΘΔΘΧ 
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 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 ιτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Υρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
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 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Χυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του99.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:   

Ψο ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 
100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Υ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 
100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Υ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ρ. 4412/2016).Για κατακφρωςθ 
μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ 
αποδοχι από τον προςωρινό  

Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ΔΕΡ ΑΥΑΛΨΕΛΨΑΛ ΧΨΘΡ ΥΑΦΣΩΧΑ ΧΩΠΒΑΧΘ 

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .100 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ101 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ102 θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ103. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά104 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι 
Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
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 Υρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
101

 Υρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 
102

 Υρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
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 Υρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
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 Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΩΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  
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Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν105 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..  

Ψο φψοσ του παραβόλου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, των ειδϊν για τα οποία ζχει υποβάλει προςφορά ενϊ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 
600€.Ψο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ξατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ106. 

Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΥΥ107. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά108. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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 Χφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΩΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
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 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 

107
 Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΥΔ 39/4.5.2017 – Ξανονιςμόσ εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν 
108

 Υρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 





 

Χελίδα 37 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 109 

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.110. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4. ΔΕΝ ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΘ 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/111 112 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, 
μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ για μεγαλφτερθ ποςότθτα κατά 15%ι για μικρότερθ ποςότθτα κατά 
50%. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον Υρομθκευτι. 

Ξαμία ανακεϊρθςθ τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Χφμβαςθσ και των τυχόν 
άςκθςθσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ.  
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 Υρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
111

 Υρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

112
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Χτθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Σι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Σι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Υρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΨΣΩ 
Ρ. 4412/2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο113  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 
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 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 





 

Χελίδα 40 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Ψο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 
Υρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016114 

γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν 
Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)115 . 

δ) Ξράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Ωγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ρ. 3580/2007. 

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.  

Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ για τθν προμικεια των ειδϊν και 8% για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ116  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
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 Σ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Ψουριςμοφ και Σικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

115
 Υρβλ Ωπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Ξακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (Α.Ε.Υ.Υ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

116
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) ΔΕΡ ΑΦΣΦΑ ΨΘΡ ΥΑΦΣΩΧΑ ΧΩΠΒΑΧΘ 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ρ.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο117 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Ψο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΥΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Ξατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ118   

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016119  οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
118

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
119

 Υρβλ. άρκρο 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά, το αργότερο εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν 
από τθν  αποςτολι του δελτίου παραγγελίασ από το Ροςοκομείο. 

Θ ΥΑΦΑΔΣΧΘ ΚΑ ΓΛΡΕΨΑΛ ΧΨΛΧ ΑΥΣΚΘΞΕΧ ΨΩΡ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΩΡ -ΨΠΘΠΑΨΛΞΑ- Θϋ ΧΨΣ ΨΠΘΠΑ ΞΑΛ ΧΨΣΡ 
ΧΩΦΣ ΥΣΩ ΚΑ ΩΥΣΔΕΛΞΡΩΕΨΑΛ ΑΥΣ ΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ ΠΕ ΕΣΔΑ ΞΑΛ ΕΩΚΩΡΘ ΨΣΩ ΑΡΑΔΣΧΣΩ 

Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του Ρ. 4412/2016. Χτθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του Ρ. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3.Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό. 

Πετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν Αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν Ωπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ Αποκικθσ, ςτο οποίο κα αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ Χφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ρ.4412/16120  ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το ςχζδιο ςφμβαςθσ. Ξατά τθν διαδικαςία παραλαβισ 
των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και 
ο ανάδοχοσ.  

Ψο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Ψα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Ωλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Ψο όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Πε απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Ψα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ρ.4412/16. 

Ψο αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Σ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν κα γίνεται  άμεςα με τθν προςκόμιςι τουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.121 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ 
ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΔΕΡ ΑΦΣΦΑ ΨΘΡ ΥΑΦΣΩΧΑ ΧΩΠΒΑΧΘ 

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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 Χτο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΩΑ Υ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Σι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ, ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν δείγματα, κα πρζπει να τα προςκομίςουν 
εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ του αιτιματοσ που κα λάβουν μζςω 
Χυςτιματοσ. Ξατά τα άλλα ιςχφουν τα όςα προβλζπει το άρκρο 214 του Ρ. 4412/2016. 

 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο122  

Ξατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Χε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Πζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Χε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Ψο 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο123  

Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τιμϊν.  

 

6.8  Παξαιαβή – Απόζπξζε ζπλνδνύ εμνπιηζκνύ 

Θ παραλαβι του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει από τθν Επιτροπι διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία 
κα ςυντάξει και το ςχετικό Υρωτόκολλο παραλαβισ. 

Σ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τον απαιτοφμενο ςυνοδό εξοπλιςμό ζτοιμο για πλιρθ 
λειτουργία, εντόσ 30 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ του κατακυρωτικοφ 
εγγράφου με το οποίο του ανακοινϊνεται θ ανάκεςθ τθσ προμικειασ. Σ ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ αποςφρεται 
από το Ροςοκομείο μετά τθν ανάλωςθ των αντίςτοιχων ςυμβατικϊν ειδϊν, με ευκφνθ τθσ εταιρείασ και 
του τμιματοσ του Ροςοκομείου που τον χρθςιμοποιεί. 

 

 

                                                                                                                   Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ  

 

                                                                                                           ΣΟΤΓΚΑ  ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
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 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
123

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

προμικεια του είδουσ «ΑΡΨΛΔΦΑΧΨΘΦΛΑ ΞΑΛ ΧΞΛΑΓΦΑΦΛΞΕΧ ΣΩΧΛΕΧ» με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ 
εξοπλιςμοφ 

CPV 33696000-5  

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςθ 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 

ςυνολικι δαπάνθ 166.933,52€ δίχωσ ΦΥΑ ι 206.997,57€ με ΦΥΑ. 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

 

1.ΓΕΡΛΞΕΧ ΥΦΣΔΛΑΓΦΑΦΕΧ ΑΡΨΛΔΦΑΧΨΘΦΛΩΡ 

  Ψα υπό προμικεια υλικά πρζπει να είναι καινοφργια, αμεταχείριςτα και καταςκευαςμζνα με τισ 
τελευταίεσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ. 
Πε αποκλειςτικι ευκφνθ του προμθκευτι, που αποδεικνφεται ζγγραφα, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ 
δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ, δθλαδι επιςκευζσ, ανταλλακτικά  και  άλλα  υλικά,  
που  είναι  αναγκαία  για  τθ  λειτουργία  των  μθχανθμάτων  που  κα διατεκεί από τον προμθκευτι για τθ 
διενζργεια των απαιτοφμενων εξετάςεων, κακϊσ και θ προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν 
βακμονόμθςθσ (standards) ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ που να μθν παρακωλφεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία του 
αντίςτοιχου εργαςτθρίου. Θ χρθςιμοποίθςθ και ςυχνότθτα χριςθσ των υλικϊν ελζγχου (controls) κα 
επιλζγεται αποκλειςτικά από το Επιςτθμονικό προςωπικό του Ροςοκομείου, το οποίο ζχει και τθν ευκφνθ 
για τον τρόπο που κα επιλζγει τα υλικά ελζγχου (τόςο για τον εςωτερικό όςον και για τον εξωτερικό 
ζλεγχο ποιότθτασ). 
 
Λδιαίτερεσ απαιτιςεισ 

1.1   Ψο προϊόν κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία  παράδοςθσ του να 
μθν ζχει παρζλκει το 1/3 τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ του. 

1.2   Χε περίπτωςθ που κα παρατθρθκεί αλλοίωςθ του  προϊόντοσ προ τθσ λιξεωσ του και ενϊ ζχουν 
τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτι ςυνκικεσ ςυντθριςεϊσ του, να υποχρεοφνται ο 
προμθκευτισ ςτθν αντικατάςταςθ τθσ αλλοιωκείςθσ ποςότθτασ. 

1.3 Ψο νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά 
δεδομζνα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςοσ και κατά τθ 
διάρκεια χριςεωσ μετά από ςχετικι αναφορά του Δ/ντοφ του εργαςτθρίου, αρκοφντωσ τεκμθριωμζνθ. 

Εξοπλιςμόσ εργαςτθρίου 

1.4. Σ μειοδότθσ του διαγωνιςμοφ αντιδραςτθρίων αιματολογικϊν τεςτ  , υποχρεοφται να παραδϊςει και 
να εγκαταςτιςει ςτο Ροςοκομείο για δωρεάν χριςθ για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ του διαγωνιςμοφ 
όλο τον εξοπλιςμό που αναφζρει ςτθν αναλυτικι περιγραφι διεξαγωγισ εξετάςεων,  ζτςι  ϊςτε  να  μθν  
απαιτείται  από  το  Ροςοκομείο  ο  οποιοςδιποτε  επιπρόςκετοσ εξοπλιςμόσ για τθν διεξαγωγι των 
εξετάςεων αυτϊν. 
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Σ προμθκευτισ κα φροντίηει ζτςι ϊςτε όλοσ ο εξοπλιςμόσ να λειτουργεί αδιάλειπτα και με αξιοπιςτία 
χωρίσ καμία επιβάρυνςθ για το Ροςοκομείο. 

Ψα  προςφερόμενα  μθχανιματα  κα  πρζπει  να  είναι  ςφγχρονθσ  τεχνολογίασ,  καταςκευισ τελευταίασ 
διετίασ, αμεταχείριςτα και κα παραδοκοφν ςτο Ροςοκομείο με ευκφνθ του προμθκευτι. 

To όλο ςφςτθμα κα ςυνοδεφεται από ςφςτθμα διαχείριςθσ αποτελεςμάτων LIS, που κα ικανό να ςυνδεκεί 
με το υπάρχον  LIS με ευκφνθ και δαπάνεσ του  προμθκευτι. Ψο ανωτζρω ςφςτθμα κα παρζχει τθν 
δυνατότθτα παραλαβισ ςυγκεντρωτικϊν αποτελεςμάτων και ςε μθνιαία βάςθ, και για τον πραγματικό 
ζλεγχο του κόςτουσ ανά εξζταςθ. 

Συςκευαςία 

1.5 Θ ςυςκευαςία κα είναι όπωσ αυτι του εργοςταςίου παραγωγισ, χωρίσ άλλθ χρθματικι επιβάρυνςθ 
των ςχετικϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ, που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. 

1.6 Χε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχόμενου τθσ, πρζπει να 
αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεισ ςτα Ελλθνικά ι Αγγλικά, εκτόσ εάν ι Ωπουργικι απόφαςθ 
εναρμόνιςθσ τθσ Σδθγίασ 98/79/ΕΞ ορίηει διαφορετικά: 

1.7 Επωνυμία και διεφκυνςθ καταςκευαςτι. Εάν ο καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ πρζπει να αναγράφεται θ επωνυμία και θ διεφκυνςθ του εγκατεςτθμζνου ςτθν Ξοινότθτα 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του καταςκευαςτι. 

1.8 Ψα ςτοιχεία που είναι απολφτωσ αναγκαία, προκειμζνου ο χριςτθσ να είναι ςε κζςθ να αναγνωρίςει το 
διαγνωςτικό προϊόν, τθν ποςότθτά του και το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ. 

1.9 Ξατά περίπτωςθ, τθν ζνδειξθ «ΧΨΕΛΦΣ» ι άλλθ ζνδειξθ, με τθν οποία επιςθμαίνεται θ ειδικι 
μικροβιολογικι κατάςταςθ ι θ κατάςταςθ από πλευράσ κακαρότθτασ. 

1.10 Ψον κωδικό τθσ παρτίδασ, μετά από τθ λζξθ «ΥΑΦΨΛΔΑ» ι τον αφξοντα αρικμό. 

1.11 Θ θμερομθνία, μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ, χωρίσ υποβιβαςμό 
τθσ επίδοςθσ. 

1.12 Ξατά περίπτωςθ, ζνδειξθ, με τθν οποία κα επιςθμαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν που 
χρθςιμοποιείται in vitro» ι «μόνο για τθν αξιολόγθςθ επιδόςεων». 

1.13 Ψισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι και χειριςμοφ. 

1.14 Ψισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ ι και προφυλάξεισ. 

1.15 Ρα ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Ωπθρεςίασ. 

1.16 Ρα ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ. Χε κάκε ςυςκευαςία κα πρζπει να περιλαμβάνονται 
ΣΔΘΓΛΕΧ ΧΦΘΧΕΩΧ ςτα Ελλθνικά εκτόσ εάν θ Ωπουργικι Απόφαςθ εναρμόνιςθσ τθσ Σδθγίασ 98/79/ΕΞ 
ορίηει διαφορετικά ωσ εξισ: 

α. Ψθν ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ του αντιδρϊντοσ προϊόντοσ και τθν ποςότθτα ι τθ ςυγκζντρωςι 
του ι των δραςτικϊν ςυςτατικϊν του ι των αντιδραςτθρίων ι του ςυνόλου (kit). 

β. Διλωςθ ότι το διαγνωςτικό προϊόν περιζχει όλα τα ςυςτατικά που απαιτοφνται για τθ μζτρθςθ. 

γ. Ψισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και το χρόνο διατιρθςθσ μετά από τθν πρϊτθ αποςφράγιςθ τθσ 
πρωτογενοφσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και ςτακερότθτασ των αντιδραςτθρίων 
εργαςίασ. 

δ. Ψισ επιδόςεισ του προϊόντοσ αναφορικά με τθν αναλυτικι ευαιςκθςία, τθν εξειδίκευςθ, τθν ακρίβεια, 
τθν επαναλθψιμότθτα, τθν αναπαραγωγιμότθτα, τα όρια ανίχνευςθσ και τισ γνωςτζσ αλλθλεπιδράςεισ. 

ε. Ζνδειξθ του τυχόν απαιτουμζνου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και πλθροφορίεσ για τθν αναγνϊριςθ του ειδικοφ 
αυτοφ εξοπλιςμοφ, προκειμζνου να χρθςιμοποιείται ορκϊσ. 
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ςτ. Ψον τφπο του δείγματοσ που πρζπει να χρθςιμοποιείται, τισ τυχόν ειδικζσ ςυνκικεσ ςυλλογισ, 
προεπεξεργαςίασ και κατά περίπτωςθ, τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και οδθγίεσ για τθν προετοιμαςία του 
αςκενοφσ. 

η. Οεπτομερισ περιγραφι τθσ ακολουκθτζασ διαδικαςίασ για τθ χριςθ του προϊόντοσ. 

θ. Ψθ διαδικαςία μετριςεωσ που πρζπει να ακολουκείται με το διαγνωςτικό προϊόν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων κατά περίπτωςθ: 

Ψθσ αρχισ τθσ μεκόδου 

Ψων ειδικϊν αναλυτικϊν χαρακτθριςτικϊν επιδόςεωσ (ευαιςκθςία, εξειδίκευςθ, ακρίβεια, 
επαναλθψιμότθτα, αναπαραγωγιμότθτα, όρια ανίχνευςθσ, φάςμα μετριςεων, πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τον ζλεγχο των γνωςτϊν ςχετικϊν παρεμβολϊν,) των περιοριςμϊν τθσ μεκόδου και των 
πλθροφοριϊν, όςον  αφορά τθ χρθςιμοποίθςθ, εκ μζρουσ  του  χριςτθ,  των  διαδικαςιϊν και υλικϊν 
μετριςεων αναφοράσ. Ψων πλθροφοριϊν, που αφοροφv κάκε επιπλζον διαδικαςία ι χειριςμό, ο οποίοσ 
απαιτείται, πριν από τθ χρθςιμοποίθςθ του διαγνωςτικοφ προϊόντοσ (π.χ. αναςφςταςθ, επϊαςθ, ζλεγχοσ 
οργάνων κ.ά.) 

Ενδείξεων για το κατά πόςον απαιτείται ειδικι εκπαίδευςθ των χρθςτϊν. 

κ. Ψθ μακθματικι μζκοδο, με τθν οποία υπολογίηονται τα μακθματικά αποτελζςματα και, όπου 
απαιτείται, θ μζκοδοσ προςδιοριςμοφ των κετικϊν αποτελεςμάτων. 

κ.α.  Ψα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ αλλαγϊν ςτισ αναλυτικζσ επιδόςεισ του 
προϊόντοσ. 

κ.β. Ψισ κατάλλθλεσ για τουσ χριςτεσ πλθροφορίεσ, ςχετικά με: 

Ψον εςωτερικό ζλεγχο ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαδικαςιϊν επικφρωςθσ. Αναφορά ςτον 
τρόπο βακμονόμθςθσ του προϊόντοσ. 

Ψα μεςοδιαςτιματα αναφοράσ για τισ προςδιοριηόμενεσ ποςότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
περιγραφισ του πλθκυςμοφ αναφοράσ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ. 

Αν το προϊόν πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε ςυνδυαςμό ι να εγκακίςταται ι να ςυνδζεται με άλλα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα ι εξοπλιςμό, προκειμζνου να λειτουργιςει, ςφμφωνα με τον προοριςμό του, 
επαρκι ςτοιχεία για τα χαρακτθριςτικά του, ϊςτε να είναι δυνατι θ επιλογι των ενδεδειγμζνων 
προϊόντων ι εξοπλιςμοφ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται, προκειμζνου να επιτυγχάνεται αςφαλισ και 
κατάλλθλοσ ςυνδυαςμόσ. 

Τλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εγκατάςταςθσ του προϊόντοσ και τθσ  
ορκισ  και  αςφαλοφσ  λειτουργίασ  του,  κακϊσ  και  λεπτομερι  ςτοιχεία  για  τθ  φφςθ  και  τθ ςυχνότθτα 
τθσ ςυντιρθςθσ και, τθσ βακμονόμθςθσ που απαιτοφνται, για να εξαςφαλίηεται θ ορκι και αςφαλισ 
λειτουργία του προϊόντοσ . 

Υλθροφορίεσ για τθ διάκεςθ των αποβλιτων. 

Υλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε πρόςκετθ επεξεργαςία ι χειριςμό που απαιτείται, προτοφ χρθςιμοποιθκεί 
το προϊόν (π.χ. αποςτείρωςθ, τελικι ςυναρμολόγθςθ κ.ά.) 

Ψισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ για το ενδεχόμενο φκοράσ τθσ προςτατευτικισ ςυςκευαςίασ. Οεπτομερι ςτοιχεία 
για τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ επαναποςτείρωςθσ ι απολφμανςθσ. 

κ.γ Ψισ προφυλάξεισ που πρζπει να λαμβάνονται για τουσ τυχόν ειδικοφσ και αςυνικεισ κινδφνουσ που 
ςχετίηονται με τθ χρθςιμοποίθςθ ι τθ διάκεςθ των διαγνωςτικϊν προϊόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
ειδικϊν μζτρων προςταςίασ, αν το διαγνωςτικό προςοχι των χρθςτϊν ςτθ δυνθτικι μολυςματικι φάςθ 
τθσ. 

κ.δ. Ψθν θμερομθνία εκδόςεωσ ι τθσ πλζον πρόςφατθσ ανακεϊρθςθσ των οδθγιϊν χριςεωσ. 

* Ρα ζχουν κατά το δυνατόν μακρφτερο χρόνο λιξεωσ. 

* Ρα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από πιςτοποιθτικά ποιοτικοφ ελζγχου. 
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* Πετά τθν κατακφρωςθ ο μειοδότθσ υποχρεοφται να επιςθμαίνει επιπλζον κάκε μονάδα ςυςκευαςίασ 
των υλικϊν που παραδίδονται με: 

            α. Ψα ςτοιχεία του προμθκευτι 

            β. Ψθν ζνδειξθ << κρατικό είδοσ>> 

**Κα αξιολογθκεί ιδιαίτερα αν τα ςτοιχεία του αντιδραςτθρίου είναι κωδικοποιθμζνα ςε bar code. 

**Απολογιςτικόσ ζλεγχοσ 

**Ξαταγραφι αρικμοφ εξετάςεων 

Σ αρικμόσ των εξετάςεων (ανά ςυςκευαςία τιμολόγθςθσ) πρζπει υποχρεωτικά να καταγράφεται 
θλεκτρονικά επακριβϊσ κατά τρόπο αδιάβλθτο με ςφςτθμα καταγραφισ εξετάςεων, το οποίο κα 
εμπεριζχεται ςτα μθχανιματα που προςφζρονται (counter εξετάςεων). 

Ξάκε προμθκευτισ κα ορίςει ςτθν τεχνικι του προςφορά τθν διαδικαςία καταγραφισ του που προτείνει 
και που κα προςφζρει δωρεάν. 

 

1.17.Ζλεγχοσ 

Ειδικι  επιτροπι  του  Ροςοκομείου  κα  ςυγκροτθκεί  με  ςτόχο  τον  ζλεγχο  του  πραγματικοφ κόςτουσ  
λειτουργίασ.  Θ  επιτροπι  αυτι  κα  ςυνζρχεται  ανά  τρίμθνο,  παρουςία  εκπροςϊπου  του μειοδότθ και 
κα υπολογίηει το πραγματικό κόςτοσ ανάλυςθσ, από το ςφνολο των αγορϊν, το ςφνολο του αναλυτικοφ 
ζργου και τθν παρακατακικθ υλικϊν ςτο Ροςοκομείο. 

 

Αν το υπολογιηόμενο κόςτοσ ζχει υπερβεί από προςφερόμενθ ςυνολικι αξία , για τον αρικμό των 
εξετάςεων που διενεργικθκαν και τθν παρακατακικθ υλικϊν ςτο Ροςοκομείο, ο προμθκευτισ 
υποχρεοφται ςε επιςτροφι του υπερβάλλοντοσ ποςοφ, με ζκδοςθ πιςτωτικοφ δελτίου. 

Αν το υπολογιηόμενο κόςτοσ είναι χαμθλότερο από τθν προςφερόμενθ ςυνολικι αξία, για τον αρικμό των 
εξετάςεων που διενεργικθκαν και τθν παρακατακικθ υλικϊν ςτο Ροςοκομείο, ο προμθκευτισ δεν μπορεί 
να ζχει οποιαδιποτε απαίτθςθ από το Ροςοκομείο. 

 

2. Ρροδιαγραφζσ μθχανθμάτων-ηθτοφμενεσ εξετάςεισ 

2.1  Γενικοί όροι 

2.1.1.Απαραίτθτοσ όροσ θ άριςτθ τεχνικι και επιςτθμονικι ςτιριξθ τθσ εταιρείασ που κα προμθκεφςει τα 
μθχανιματα ςτο Ροςοκομείο κακϊσ και θ γριγορθ κάλυψθ των αναγκϊν ςε αντιδραςτιρια και άλλα  
αναλϊςιμα. 

2.1.2.Σι παραπάνω προδιαγραφζσ είναι απαραίτθτο να καλφπτονται πλιρωσ, κακϊσ αποτελοφν τθν 
ελάχιςτθ  απαίτθςθ  του  εργαςτθρίου.  Δεν  κα  εξεταςκοφν  προςφορζσ  που  αποκλίνουν  από  τα 
παραπάνω χαρακτθριςτικά και ειδικότερα ωσ προσ τθν παραγωγικότθτα 

2.1.3.Κα πρζπει να λθφκεί ςοβαρά το μζγεκοσ (φυςικζσ διαςτάςεισ ) του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ, ςε ςχζςθ 
με τθν λειτουργικότθτα του χϊρου του εργαςτθρίου. 

2.1.4.Σι παραπάνω προδιαγραφζσ κα πρζπει να τεκμθριϊνονται υποχρεωτικά με παραπομπζσ ςτα 
επιςυναπτόμενα  τεχνικά εγχειρίδια ι πλθροφοριακά φυλλάδια, διαφορετικά δεν κα αξιολογοφνται 

2.1.5. Ρα κατατεκεί μαηί με τθν προςφορά  και θ αξία ανά τεμάχιο του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και 
ότι, ο ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ είναι δωρεάν παραχϊρθςθ για όλθ τθν διάρκεια των ςυμβάςεων και τυχόν 
παρατάςεισ . 
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2.1.6.Υπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι: 

1.  Αναλϊςιμα  αντιδραςτιρια  και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται  ςτουσ αναλυτικοφσ πίνακεσ 
κόςτουσ εξετάςεων τθσ προςφοράσ τουσ και τυχόν απαιτθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τθ 
λειτουργία του αναλυτικοφ ςυςτιματοσ, κα παραδίδονται ςτο Ροςοκομείο δωρεάν, εκτόσ εάν ο 
πραγματικόσ αρικμόσ των εξετάςεων υπερβεί τον αρικμό εξετάςεων που δθλϊνονται ότι κα 
πραγματοποιθκοφν κατ’ ζτοσ. 

2.  Υοςότθτεσ αναλωςίμων και λοιπϊν υλικϊν που κα υπερβαίνουν τισ ποςότθτεσ που δθλϊνονται ςτον 
πίνακα τθσ προςφοράσ τουσ για τον αρικμό εξετάςεων που δθλϊνονται κα παραδίδονται ςτο Ροςοκομείο 
δωρεάν. 

 

2.2 ΑΛΛΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 

       2.2.1.Σ προμθκευτισ υποχρεοφται να διαμορφϊςει κατάλλθλα τον χϊρο των   εργαςτθρίων με 
φροντίδα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τισ νζεσ ςυνκικεσ εργαςίασ που κα διαμορφωκοφν, αν αυτό 
απαιτείται από τθν πρόταςθ τθσ προςφοράσ του. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί πριν τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ. 

2.2.2.Ψο service και τα αναλϊςιμα, πζραν των αναφερομζνων ςτθν προςφορά, κα βαρφνουν τον 
προμθκευτι, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν, 
ςτο χϊρο του Ροςοκομείου. 

2.2.3 . Χτθν τεχνικι προςφορά να κατατεκεί διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι μπορεί να λάβει όλα τα 
αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε 
κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των αςκενϊν, των χρθςτϊν ι ενδεχομζνωσ, άλλων προςϊπων 
κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων. 

2.3 Δυνατότθτα Συντιρθςθσ του Διατικζμενου εξοπλιςμοφ 

Ξάκε προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει τα παρακάτω ζντυπα και πιςτοποιθτικά μαηί με τθν 
προςφορά του: 

2.3.1. Βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ των μθχανθμάτων ότι τα προςφερκζντα ςτον διαγωνιςμό 
αναλϊςιμα και ανταλλακτικά (που κα χρθςιμοποιοφνται από το μθχάνθμα) προτείνονται από τον εν λόγω 
Σίκο για κανονικι χριςθ, ότι είναι απόλυτα ςυμβατά με τα θλεκτρονικά και μθχανικά μζρθ των 
μθχανθμάτων, και ότι δεν κα επθρεάςουν τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του. 

2.3.2. Βεβαίωςθ   του   οίκου   καταςκευισ   των   μθχανθμάτων   ότι   θ   προςφζρουςα   
εταιρεία(προμθκευτισ) είναι εξουςιοδοτθμζνθ ωσ προσ τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και Επιςτθμονικισ 
υποςτιριξθσ (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι ςτελζχθ τθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςτα εργοςτάςια του 
οίκου καταςκευισ. 

Αποδεικτικά ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ και τθ διάρκεια κα ςυνυποβλθκοφν με τθ βεβαίωςθ. 

2.3.3. Ωπεφκυνθ Διλωςθ του Ρ. 1599/86 ότι με τθν παράδοςθ των μθχανθμάτων κα παραδϊςει και 
βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ ότι το μθχάνθμα (αναφζροντασ τον αρικμό ςειράσ S/Ρ) καταςκευάςτθκε 
τθν τελευταία διετία. 

2.3.4. Χαφι διλωςθ ότι: 

α) Χε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανακθρυχκεί μειοδότθσ και για τον επόμενο 
διαγωνιςμό ι ιταν μειοδότθσ ςτον προθγοφμενο, υποχρεοφται ςτθν αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. 

β) Χε περίπτωςθ που ο μειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ δεν είναι μειοδότθσ και για τον επόμενο 
διαγωνιςμό  ,υποχρεοφται ςτθν απόςυρςθ των μθχανθμάτων τθν θμερομθνία που κα οριςκεί από το 
Ροςοκομείο. 
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2.3.5. Συμμόρφωςθ CE 

 

 ΧΘΠΕΛΩΧΘ:  Σποιαδιποτε  απόκλιςθ  από  τισ  παραπάνω  απαιτιςεισ  αποτελεί  αιτία  απόρριψθσ  τθσ  
προςφοράσ.  

Υεριγραφι των μθχανθμάτων που κα προςδιορίηει ακριβϊσ το είδοσ και τον τρόπο λειτουργίασ και ςτθν 
Ελλθνικι.  

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να ηθτιςει από τον προμθκευτι τυχόν διευκρινιςεισ 
επί των αναγραφομζνων ςτθν προςφορά του, ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία για τθν πλθρζςτερθ διαπίςτωςθ 
των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και δυνατοτιτων τθσ ςυςκευισ ι ακόμθ και τθν επίδειξθ ςε λειτουργία τθσ 
ςυςκευισ, χωρίσ καμία απαίτθςθ του προμθκευτι: 

2.3.7. Φυλλάδιο τθσ εταιρείασ (prospectus) για το ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα που κα περιζχει τα γενικά 
τεχνικά χαρακτθριςτικά του ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

2.3.8. Ζγγραφθ διλωςθ του προμθκευτι ότι κα προςκομίςει τα μθχανιματα ςε ζνα (1) μινα από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.3.9.  Ζγγραφθ διλωςθ ότι εγγυάται τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ ι μθχανιματοσ για το χρονικό 
διάςτθμα τθσ Χφμβαςθσ ωσ επίςθσ ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ειδικό τεχνικό ο οποίοσ 
κα επιδείξει ςτο προςωπικό τθσ υπθρεςίασ τον τρόπο λειτουργίασ και χειριςμοφ κακϊσ και τα 
προςτατευτικά μζτρα αςφαλείασ προςωπικοφ και υλικοφ, χωρίσ επιβάρυνςθ τθσ Ωπθρεςία. 

2.3.10. Επί  ποινι αποκλειςμοφ, ο προμθκευτισ πρζπει να διακζτει πλιρεσ και οργανωμζνο τεχνικό τμιμα 
ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, για τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων 
που προςφζρουν, ςτελεχωμζνο με εξειδικευμζνο προςωπικό και κα πρζπει να αποδεικνφεται ότι  τα 
ςτελζχθ τθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςτα εργοςτάςια του Σίκου καταςκευισ. 

2.3.11 Ζγγραφθ εγγφθςθ-διλωςθ για τθ δυνατότθτα υποςτθρίξεωσ (με επιςκευζσ, ανταλλακτικά, 
βακμονόμθςθ, ςχετικι πλθροφόρθςθ κ.λ.π.) 

2.3.12. Σ προμθκευτισ υποχρεοφται να επιδείξει και να εκπαιδεφςει και το τεχνικό προςωπικό του 
νοςοκομείου ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ. Ψθν πλιρθ ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ κα τθ 
φζρει ο προμθκευτισ. 

 

 

2.4. Ζλεγχοσ ποιότθτασ-Προι αποδοχισ 

2.4.1.Ψα υπό προμικεια αντιδραςτιρια πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ 

2.4.2.  Σ προμθκευτισ υποχρεϊνεται να παραδϊςει, με τθν πρϊτθ παράδοςθ των αντιδραςτθρίων και τα 
παρακάτω, τα οποία πρζπει να ςυνοδεφουν το διατικζμενο απ’ αυτόν μθχάνθμα: 

2.4.2.1.‘Ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ Χφμβαςθσ από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ με το ςυγκεκριμζνο Εργοςταςιακό Αρικμό (Serial Number), ο 
οποίοσ κα αναγράφεται ςτθν ςφμβαςθ προμικειασ των αντιδραςτθρίων. Πζςα ς’αυτό το χρονικό 
διάςτθμα,   ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να επιςκευάηει ι να αντικακιςτά οποιοδιποτε εξάρτθμα ι 
μζροσ του, ι και ολόκλθρο το ςφςτθμα (μθχάνθμα, όργανο, ςυςκευι) χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ 
τθσ Ωπθρεςίασ. 

Ωπ’ όψιν ότι: 

Σ Χυντθρθτισ του προμθκευτι υποχρεοφται να προςζρχεται προσ αποκατάςταςθ τθσ κάκε είδουσ βλάβθσ 
μετά από τθλεφωνικι   ειδοποίθςθ των αρμοδίων του Ροςοκομείου προσ τον προμθκευτι εντόσ   12 
ωρϊν. 

Ψα αίτια τθσ βλάβθσ και θ πιςτοποίθςθ των χρονικϊν ορίων κα προκφπτουν: 
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Α. από το βιβλίο ςυντιρθςθσ που κα παραμζνει ςτο εργαςτιριο δίπλα από κάκε μθχάνθμα και κα ανικει 
ςτο Ψμιμα Ανοςολογικϊν Εξετάςεων  όπου ο χριςτθσ περιγράφει το είδοσ του προβλιματοσ ι τθσ βλάβθσ 
,τθν θμερομθνία και τθν ακριβι ϊρα ςυμβάντοσ και ο τεχνικόσ   ςτθν δίπλα ςελίδα απαντά  για το είδοσ 
των ενεργειϊν ποφ ζγιναν  και τθν ακριβι ϊρα αποκατάςταςθσ και παράδοςθσ του μθχανιματοσ ςε 
λειτουργία και 

Β. Ψο εκτόσ λειτουργίασ χρονικό διάςτθμα, αρχίηει από τθ ςτιγμι τθσ τθλεφωνικισ  ειδοποίθςθσ των 
αρμοδίων του Ροςοκομείου προσ τον προμθκευτι για τθ βλάβθ και λιγει με τθν παράδοςθ του 
ςυςτιματοσ ςε λειτουργία. 

Ψο μζγιςτο διάςτθμα εκτόσ λειτουργίασ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο από 12ϊρεσ, αλλιϊσ  ο 
προμθκευτισ κα υποχρεοφται ςε καταβολι ποινικισ ριτρασ 60 ευρϊ./ϊρα επιπλζον κακυςτζρθςθσ, ωσ 
τισ πρϊτεσ 24 ϊρεσ. Αν ο αναλυτισ παραμζνει εκτόσ λειτουργίασ μετά τθν παρζλευςθ το πρϊτου 

24ϊρου, θ ποινικι ριτρα διπλαςιάηεται ( 120 ευρϊ/ϊρα κακυςτζρθςθσ). Υζραν τθσ ποινικισ ριτρασ, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να καταβάλει και το ποςόν που τυχόν το Ροςοκομείο κα επιβαρυνκεί για τθν 
εκτζλεςθ των εξετάςεων ςε άλλο εργαςτιριο, ζναντι των αντίςτοιχων παραςτατικϊν χρζωςθσ. 

Σι ωσ άνω υποχρεϊςεισ του προμθκευτι ιςχφουν εφόςον θ βλάβθ που ζκεςε εκτόσ λειτουργίασ τον 
αναλυτι δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του Ροςοκομείου. 

Σ τρόποσ που προτείνει ο προμθκευτισ για τθν αντιμετϊπιςθ των επειγόντων περιςτατικϊν ςε περίπτωςθ 
βλάβθσ πρζπει να περιγραφεί ςαφϊσ. 

Ψθν πλιρθ ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ κα τθν φζρει ο Υρομθκευτισ. 

 

 

2.5.ΕΛΕΓΧΟΛ–ΡΑΑΛΑΒΘ 

         Σ μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ των αντιδραςτθρίων και του διατικζμενου μθχανιματοσ  

  γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι ελζγχου και παραλαβισ ςε κάκε παράδοςθ και κα   

  αποςκοπεί ςτθ διαπίςτωςθ 

2.5.1.Ψθσ καλισ κατάςταςθσ από άποψθ εμφάνιςθσ, πλθρότθτασ, λειτουργικότθτασ, κακϊςεων ι φκοράσ. 

2.5.2.Ψθσ ςυμφωνίασ των χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων του είδουσ με αυτά που προςδιορίηονται ςτθν 
παροφςα κακϊσ και των τελικϊν όρων και ςυμφωνιϊν που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ. 

 2.5.3.Ψθν παράδοςθ εγχειριδίου χριςεωσ για κάκε αναλυτι ςτα Ελλθνικά. 

2.5.4.Υριν γίνει ο ζλεγχοσ, των παραπάνω από τθν επιτροπι παραλαβισ, ο προμθκευτισ είναι 
υποχρεωμζνοσ να διακζςει ειδικό ι ειδικοφσ τεχνικοφσ ωσ παραγρ. 2.3.12 και2.3.13 που κα παραμείνουν 
ςτθ διάκεςθ τθσ επιτροπισ για επίδειξθ και εξθγιςεισ πάνω ςτο χειριςμό, τθ λειτουργία και τθ κεωρία του 
υπό προμικεια ςυςτιματοσ. Θ διάρκεια τθσ επίδειξθσ αυτισ κα είναι από μία (1) θμζρα ζωσ ζξι (6) το 
περιςςότερο ανάλογα με τθν απαίτθςθ τθσ επιτροπισ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Ωπθρεςίασ. 

2.5.5.Υριν γίνει θ παραλαβι του διατικζμενου μθχανιματοσ κα πρζπει να δοκιμαςκεί ςε δουλειά 
ρουτίνασ για τουλάχιςτον πζντε (5) μζρεσ και ίςωσ περιςςότερεσ αν απαιτθκεί από τθν υπθρεςία. 

 

 

2.6  Διάφορα 

2.6.1.Επιςθμάνςεισ παραδόςεωσ 

2.6.1.Α.Χε κατάλλθλθ κζςθ των μθχανθμάτων να επικολλθκεί πινακίδα με μζριμνα του προμθκευτι τθν 
οποία κα αναγράφονται: 

2.6.1.Β.Θ ονομαςία, το μοντζλο και ο SERIAL NUMBER των μθχανθμάτων. 





 

Χελίδα 52 

2.6.1.Γ  Ψα ςτοιχεία του καταςκευαςτι και προμθκευτι. 

2.6.1.Δ. Σ αρικμόσ ςφμβαςθσ για τθν προμικεια των αντιδραςτθρίων και το ζτοσ τθσ υπογραφισ τθσ. 

2.6.2.Σι όροι τθσ παροφςασ τεχνικισ περιγραφισ που περιζχονται ςτθν παράγραφο 2.4.2. είναι 
δεςμευτικοί για τον προμθκευτι και πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ προμικειασ των 
αντιδραςτθρίων. 

2.6.3.Τςον αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ, εκπρόκεςμθ παράδοςθ, ακαταλλθλότθτα των ειδϊν, 
απόρριψθ αυτϊν και αντικατάςταςθ κ.λ.π. ιςχφουν οι διατάξεισ του Υ.Δ. 394/96 (Ξ.Υ.Δ.). 

 

 

2.7. Φφλλο ςυμμόρφωςθσ 

2.7.1.Σ προμθκευτισ υποχρεοφται   επί    ποινι  απόρριψθσ  , μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει  και 
ΦΩΟΟΣ  ΧΩΠΠΣΦΦΩΧΘΧ.  Αυτό είναι φφλλο ςυςχετίςεωσ τθσ προςφοράσ με τισ  απαιτιςεισ τθσ παροφςασ 
περιγραφισ. Χτο φφλλο αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια και  πλθρότθτα και αναλυτικά όλεσ οι 
υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι αποκλίςεισ των χαρακτθριςτικϊν των προςφερομζνων αντιδραςτθρίων και των 
μθχανθμάτων ςε ςχζςθ με τα αναφερόμενα, για το ςφνολο των όρων τθσ διακιρυξθσ (ανά παράρτθμα 
,κεφάλαιο ,παράγραφο κ.λ.π) με παραπομπι,  για τεκμθρίωςθ, ςτα ςυνθμμζνα τεχνικά εγχειρίδια 
(π.χ.βλζπε prospectus No……, ςελίδα….) και λοιπά δικαιολογθτικά 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΦΗΛΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΣΗΣΑ,  

ΔΡΓΑΣΗΡΙΧΝ Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ - ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ  ΣΔΜΑΥΙΑ 4 

(2 ΓΙΑ Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ    &    2 ΓΙΑ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ) 

 

 

1.Σ ι  ί µζ ί, ί ι (RANDOM ACCESS)  φ 

ζ (CONTINUOUS ACCESS).  

 

2. ζ  ι  µό   ί µζ  ά µϊ.  

 

3.Σ ι    ί ί  µµζ  ό    ι    ίµ  µζ    

ι  ζµ   ι   ί ι  ι.  

 

4. ζ ό ί ά  ό  φµ ά ι τα ηθτοφμενα 
δείγματα (STAT Analysis) 

5.   ζ   ό   ι   '   ά   ά   80   µά      ά   

φ ί   µ ί ι  ί  ά  ό  

µά.  

 

6.Σ αναλυτισ να ζχει τθ δυνατότθτα επιςιμανςθσ ι υπολογιςμοφ ανεπαρκοφσ ποςότθτασ δείγματοσ και 
αντιδραςτθρίου για ακρίβεια δειγματολθψίασ, θ οποία κα οφείλεται ςε πιγματα ι άλλουσ παράγοντεσ 
(κρόμβουσ, ινικζσ, φυςαλίδεσ).  

 

7.  ζ ψυχόμενο ϊ  ί,    ί    ί  ί  µό  τ  

ι  ϊ   ι. Ρα δίνει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ φόρτωςθσ και βακμονόμθςθσ 
back up αντιδραςτθρίων ίδιασ και διαφορετικισ παρτίδασ (lot number) μεταξφ τουσ. 

 

8.Τλα τα αντιδραςτιρια που εφαρμόηονται να ζχουν ςτακερότθτα τουλάχιςτον 4 εβδομάδων επί των 
αναλυτϊν. 

 

9. ζ ό ά µά ό ί  ίµ ό µµό.  

 

10.Σ αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ αραίωςθσ και επανάλθψθσ των δειγμάτων (Auto 
Dilution & Auto Retest), κακϊσ και αυτόματθσ εκτζλεςθσ άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ 
πρϊτθσ (Reflex Testing), είτε απευκείασ είτε με ειδικό λογιςμικό χωρίσ τθν επανατοποκζτθςθ του 
δείγματοσ από τον χειριςτι.  

 

11. ζ φ ά ά 180 ά  ϊ. Σ χρόνοσ λιψθσ ενόσ 
αποτελζςματοσ να μθν υπερβαίνει τα 45 λεπτά για όλεσ τισ ηθτοφμενεσ ανοςοχθμικζσ εξετάςεισ. 
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12. ζ  ό ό ζ ά 22 ϊ άςεων. 

 

13.Θ βακμονόμθςθ των αντιδραςτθρίων να απαιτείται όςο το δυνατόν κατά αραιά χρονικά διαςτιματα 
(τουλάχιςτον 4 εβδομάδεσ) για τισ εξετάςεισ που απαιτοφνται. 

 

14.Ψα αντιδραςτιρια, οι βακμονομθτζσ και οι οροί ελζγχου να είναι ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ να 
απαιτείται αναςφςταςθ. 

 

15.   ζ   ό   ά   µµφ   ϊ   (bar-code)      ό   

µίµ ί µ µό ί (LIS).  Ψο κόςτοσ ςφνδεςθσ ςτο LIS κα επιβαρφνει 
τον προμθκευτι. 

 

16.Ρα διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου των θλεκτρονικϊν/μθχανικϊν μερϊν και ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι 
δυςλειτουργίασ να υπάρχει ειδοποίθςθ του χειριςτι με ταυτόχρονθ παροχι διορκωτικϊν ενεργειϊν για 
τθν επίλυςι τουσ.  

 

17.Ρα διακζτει ςφςτθμα ελζγχου ποιότθτασ (Q.C.) με απεικόνιςθ διαγραμμάτων Levey-Jennings και με 
αποκικευςθ των τιμϊν των controls κακϊσ και των καμπυλϊν βακμονόμθςθσ για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα. Θ ειςαγωγι των νζων τιμϊν ποιοτικοφ ελζγχου (controls) και βακμονομθτϊν (calibrators) να 
γίνεται αυτόματα είτε με USB είτε με άλλο τρόπο.  

 

18.N  φ  ό  /  (µ  ά  µό),  ό    ι  ι  φ  

ϊ  ό φµ ι ά ά (UPS).  

 

19.Θ εταιρεία υποχρεοφται να καλφψει το κόςτοσ του εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, που κα πρζπει να 
γίνεται υποχρεωτικά ςε πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια. 

 

20.Τ      ζ      ζ      µϊ   µ   µζ      ά   

ά (prospectus)  ι.  

 

21.Σ ό  ι    ζ    ί    φ  απαραίτθτων ά   

φ. 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΛΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΥΨΘΛΘΣ ΡΑΑΓΩΓΛΚΟΤΘΤΑΣ 

 

  

ΕΛΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ 
ΑΛΚΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΕΤΘΣΛΩΣ 
ΣΥΝ. ΤΛΜΘ/ΕΞΕΤ. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

 
  

Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 

ΑΓ. 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 

ΑΓ. 
ΔΘΜΘΤΛΟΣ Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ ΑΓ. ΔΘΜΘΤΛΟΣ 

 ΟΜΟΝΕΣ             

 FT3 2000 700 1,90 € 1,90 € 3.800,00 € 1.330,00 € 

 FT4 2300 700 1,90 € 1,90 € 4.370,00 € 1.330,00 € 

 TT3   200   1,70 €   340,00 € 

 TT4   500   1,70 €   850,00 € 

 TSH 3000 2000 1,70 € 1,70 € 5.100,00 € 3.400,00 € 

 Anti TPO 300 200 2,60 € 2,60 € 780,00 € 520,00 € 

 Anti TG 300 200 2,60 € 2,60 € 780,00 € 520,00 € 

 HCG/β-HCG 100 400 3,30 € 3,30 € 330,00 € 1.320,00 € 

 Progesterone   100   2,50 €   250,00 € 

 FSH   100   2,60 €   260,00 € 

 LH   200   2,60 €   520,00 € 

 Estradiol   100   2,60 €   260,00 € 

 Prolactin   100   2,60 €   260,00 € 

 Testosterone   200   2,60 €   520,00 € 

 Cortisol 100 100 3,10 € 3,10 € 310,00 € 310,00 € 

 Λνςουλίνθ (INS)   100   3,10 €   310,00 € 

 ΔΕΛΚΤΕΣ 
ΑΝΑΛΜΛΑΣ      

    
    

 Φερριτίνθ 1200   3,00 €   3.600,00 €   

 Βιταμίνθ Β12 1000 1000 3,70 € 3,70 € 3.700,00 € 3.700,00 € 

 Φυλλικό οξφ  900 900 3,40 € 3,40 € 3.060,00 € 3.060,00 € 

 ΚΑΚΛΝΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ      

    
    

 AFP 300 400 3,40 € 3,40 € 1.020,00 € 1.360,00 € 

 CEA 400 500 3,40 € 3,40 € 1.360,00 € 1.700,00 € 

 Total PSA 1500 1500 3,20 € 3,20 € 4.800,00 € 4.800,00 € 

 Free-PSA 200 300 4,00 € 4,00 € 800,00 € 1.200,00 € 

 CA 15-3 300 500 3,60 € 3,60 € 1.080,00 € 1.800,00 € 
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CA 125 300 500 3,60 € 3,60 € 1.080,00 € 1.800,00 € 

 CA 19-9 500 600 3,60 € 3,60 € 1.800,00 € 2.160,00 € 

 ΛΟΛΜΩΔΘ 
ΝΟΣΘΜΑΤΑ     

    
    

 Toxo IgM  200 100 3,30 € 3,30 € 660,00 € 330,00 € 

 Toxo IgG  200 100 3,10 € 3,10 € 620,00 € 310,00 € 

 CMV IgM  300 100 3,30 € 3,30 € 990,00 € 330,00 € 

 CMV IgG  300 100 3,10 € 3,10 € 930,00 € 310,00 € 

 ΘΡΑΤΛΤΛΔΕΣ             

 Anti-HAV (IgG ι 
Total) 100 100 

3,60 € 3,60 € 
360,00 € 360,00 € 

 Anti-HAV IgM 200 100 3,60 € 3,60 € 720,00 € 360,00 € 

 HbsAg 2500 2500 1,80 € 1,80 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

 Anti-HBs 600 300 3,70 € 3,70 € 2.220,00 € 1.110,00 € 

 Anti-HBc total 300 200 3,70 € 3,70 € 1.110,00 € 740,00 € 

 Anti-HBc IgM   100 3,70 € 3,70 €   370,00 € 

 Hbe  200 100 3,70 € 3,70 € 740,00 € 370,00 € 

 Anti-Hbe  200 100 3,70 € 3,70 € 740,00 € 370,00 € 

 Anti-HCV  2400 2300 4,20 € 4,20 € 10.080,00 € 9.660,00 € 

 HIV Αg/Ab  2400 2400 4,00 € 4,00 € 9.600,00 € 9.600,00 € 

 ΛΟΛΡΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ     

    
    

 Anti-CCP 100 100 7,50 € 7,50 € 750,00 € 750,00 € 

 Troponin I   1400   3,25 €   4.550,00 € 

 iPTH   100   3,50 € 0,00 € 350,00 € 

 VitD 300 300 3,50 € 3,50 € 1.050,00 € 1.050,00 € 

 PCT   200   10,00 €   2.000,00 € 

 ΡΟΑΛΕΤΛΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ     

    
    

 EBV VCA IgG 200 100 4,00 € 4,00 € 800,00 € 400,00 € 

 EBV VCA IgM 200 100 4,00 € 4,00 € 800,00 € 400,00 € Πε ΦΥΑ 

     

74.440,00 € 72.100,00 € 
181.709,60 
€ 
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Σθμείωςθ:  

**Χτον αρικμό των εξετάςεων ζχουν ςυνυπολογιςτεί και οι εξετάςεισ που απαιτοφνται για βακμονομιςεισ 
και ποιοτικό ζλεγχο. Για το είδοσ των εξετάςεων που είναι ίςο ι μικρότερο από 1.000 δεν είναι 
απαραίτθτο να παραμζνουν τα αντιδραςτιρια επί του αναλυτι επί μακρόν. Απαραίτθτα προχπόκεςθ 
αποτελεί ο κάκε προμθκευτισ να κατακζςει προςφορά και για τα δφο εργαςτιρια για το ςφνολο των 
εξετάςεων. 

** H αξιολόγθςθ και θ τελικι κατακφρωςθ κα γίνει ,όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ , ανά τφπο 
αναλυτι ςτο ςφνολο του. Ανεξαρτιτωσ των επιμζρουσ προχπολογιςμϊν των δφο νοςοκομειακϊν 
μονάδων ζνασ κα είναι ο μειοδότθσ ανά αναλυτι. Χτθν ζγγραφθ οικονομικι προςφορά ,κα 
αναγράφονται αναλυτικά τα οικονομικά ςτοιχεία ανά νοςοκομείο και εξζταςθ όπωσ προβλζπεται από 
τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Ψο ςυνολικό ποςό του αναλυτι (Ωψθλισ Υαραγωγικότθτασ και Πεςαίασ 
Υαραγωγικότθτασ) όμωσ κα  είναι ζνα ( το άκροιςμα των δφο νοςοκομειακϊν μονάδων τθσ προςφοράσ 
ςασ για τον Ωψθλισ Υαραγωγικότθτασ – 4 τεμάχια) το οποίο κα κρίνει και τον τελικό μειοδότθ.  

Χτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ  , για τον αναλυτι Ωψθλισ Υαραγωγικότθτασ ,για να είναι διακριτό το ίδιο 
τελικό ποςό προςφοράσ , αφοφ αναφερόμαςτε ςε δφο τεμάχια ανά νοςοκομειακι μονάδα ,κα αναγραφεί 
το μιςό του ςυνολικοφ τθσ προςφοράσ ςασ.  

 

 

 

ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΜΕΣΑΛΑΣ ΡΑΑΓΩΓΛΚΟΤΘΤΑΣ ΕΓΑΣΤΘΛΩΝ 

Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – ΑΓ.ΔΘΜΘΤΛΟΣ (ΤΕΜΑΧΛΑ 1) 

 

1.Σ αναλυτισ να είναι επιτραπζηιοσ, πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ και οπωςδιποτε Random Access. 

2.Θ ταχφτθτά του να είναι τουλάχιςτον 75 αποτελεςμάτων τθν ϊρα. 

3.Ρα δζχεται τουλάχιςτον 70 δείγματα οροφ ι πλάςματοσ ςε ςωλθνάριο φυγοκζντρου ι καψάκια. 

4.Ρα ζχει τθ δυνατότθτα ταυτόχρονθσ μζτρθςθσ οποιουδιποτε ςυνδυαςμοφ τουλάχιςτον 15 εξετάςεων ςε 
κάκε δείγμα. 

5.Ψα αποτελζςματα να εκδίδονται ςε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτϊν 

6.Σ προςδιοριςμόσ των παραμζτρων να γίνεται με τθ μζκοδο τθσ θλεκτροχθμειοφωταφγειασ. 

7.Ρα διακζτει ςφςτθμα αναγνϊριςθσ Bar code για τα αντιδραςτιρια και για τα δείγματα. 

8.Ρα ζχει αυξθμζνθ ευαιςκθςία και υψθλι γραμμικότθτα που να αποδεικνφεται με τα εςϊκλειςτα τθσ 
εταιρίασ. 

9.Ρα διακζτει ο αναλυτισ  κερμοςτατοφμενεσ κζςεισ αντιδραςτθρίων που να διαςφαλίηουν τθν 
ςυντιρθςθ αυτϊν επάνω ςτον αναλυτι και να μθν είναι απαραίτθτθ θ φφλαξι τουσ ςτο ψυγείο μετά το 
τζλοσ τθσ ρουτίνασ. 

10.Σ αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ πθγμάτων, ςτάκμθσ ορϊν και αντιδραςτθρίων 
και να ειδοποιεί τον χειριςτι για τυχόν ζλλειψι τουσ. 

11.Ρα διακζτει ςφςτθμα για τθν αποφυγι επιμολφνςεων από δείγμα ςε δείγμα  ϊςτε να ζχει μθδενικό 
carry over. 

12.Ρα δφναται να εκτελεί αναλφςεισ με επείγον πρωτόκολλο (STAT) ςε χρόνο μικρότερο από 10 λεπτά. 

13.Ρα διακζτει ο αναλυτισ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου. 
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14.Ρα διακζτει ζξοδο για ςφνδεςθ με κεντρικό υπολογιςτι. Θ ςφνδεςθ με το LIS του εργαςτθρίου κα 
βαρφνει τον μειοδότθ. 

15.Ρα ςυνοδεφεται από υπολογιςτι, εκτυπωτι, πρόγραμμα επεξεργαςίασ αςκενϊν ςτα ελλθνικά, UPS 
ςφςτθμα και ότι άλλο απαιτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. 

16.Ρα ζχει δυνατότθτα εκτφπωςθσ των αποτελεςμάτων ανά αςκενι και να δφναται να εκτυπϊςει 
ςυγκεντρωτικά  τα αποτελζςματα. 

17.Σ αναλυτισ κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να βρίςκεται ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ (Standby) όλο 
το 24-ωρο. 

18.Τλεσ οι προδιαγραφζσ κα πρζπει να τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια (prospectus) 
του καταςκευαςτι. 

19.Σ ανοςολογικόσ αναλυτισ κα πρζπει να εκτελεί το ςφνολο των απαραίτθτων εξετάςεων που 
ακολουκοφν.  

20.Θ εταιρεία υποχρεοφται να καλφψει το κόςτοσ του εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, που κα πρζπει να 
γίνεται υποχρεωτικά ςε πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια. 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ ΣΥΝΟΛΛΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘ 
ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ ΜΕΣΑΛΑΣ ΡΑΑΓΩΓΛΚΟΤΘΤΑΣ 

  
        
Είδοσ Εξζταςθσ 

ΑΛΚΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΕΤΘΣΛΩΣ 

ΣΥΝ. 
ΤΛΜΘ/ΕΞΕΤ. 

ΚΟΣΤΟΣ / 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

    Troponin High Sensitivity 3500 3,25 € 11.375,00 € 

    IgE 100 2,80 € 280,00 € 

    PCT 600 11,00 € 6.600,00 € 

    PTH 600 3,50 € 2.100,00 € Με ΦΡΑ 

   

   

20.355,00 € 25.240,20 € 

   
        
        
 Χθμείωςθ:  

***Χτον αρικμό των εξετάςεων ζχουν ςυνυπολογιςτεί και οι εξετάςεισ που απαιτοφνται για 
βακμονομιςεισ και ποιοτικό ζλεγχο. 

Σι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ  αποτελοφν τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του εργαςτθρίου και κα πρζπει 
να πλθροφνται επί ποινι απόρριψθσ. 

***H αξιολόγθςθ και θ τελικι κατακφρωςθ κα γίνει ,όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθν διακιρυξθ , ανά τφπο 
αναλυτι ςτο ςφνολο του. Ανεξαρτιτωσ των επιμζρουσ προχπολογιςμϊν των δφο νοςοκομειακϊν 
μονάδων ζνασ κα είναι ο μειοδότθσ ανά αναλυτι. Χτθν ζγγραφθ οικονομικι προςφορά ,κα 
αναγράφονται αναλυτικά τα οικονομικά ςτοιχεία ανά νοςοκομείο και εξζταςθ όπωσ προβλζπεται από 
τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Ψο ςυνολικό ποςό του αναλυτι (Ωψθλισ Υαραγωγικότθτασ και Πεςαίασ 
Υαραγωγικότθτασ) όμωσ κα  είναι ζνα ( το άκροιςμα των δφο νοςοκομειακϊν μονάδων τθσ προςφοράσ 
ςασ για τον Ωψθλισ Υαραγωγικότθτασ δθλαδι για  4 τεμάχια) το οποίο κα κρίνει και τον τελικό μειοδότθ.  

Χτθν πλατφόρμα του ΕΧΘΔΘΧ  , για τον αναλυτι Ωψθλισ Υαραγωγικότθτασ ,για να είναι διακριτό το ίδιο 
τελικό ποςό προςφοράσ , αφοφ αναφερόμαςτε ςε δφο τεμάχια ανά νοςοκομειακι μονάδα ,κα αναγραφεί 
το μιςό του ςυνολικοφ τθσ προςφοράσ ςασ.  
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ΔΕΛΓΜΑΤΑ 

Ξατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ, οι προμθκευτζσ πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα επίδειξθσ διενζργειασ 
των εξετάςεων με τα προςφερόμενα υλικά και αναλυτζσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν επιτροπι 
αξιολόγθςθσ. 

 

 

ΤΕΧΝΛΚΟΛ ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΛ  

Σ διαγωνιςμόσ κα γίνει με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ. Χτθν 
περίπτωςθ που το προςφερόμενο υλικό παρουςιάηει αποκλίςεισ ι διαφοροποιιςεισ από αυτά που 
κακορίηονται από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτεται. 

Οποιαδιποτε απόκλιςθ από τισ παραπάνω απαιτιςεισ αποτελεί αιτία απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Χελίδα 60 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  II΄ 
 
 
 

Δ.Δ.Δ.. (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 
 

Για ςμβάζειρ άνω ηων οπίων: 
 
Οι Αναθέηοςζερ Απσέρ ζςνηάζζοςν με ηη σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ eΕΕΕ, ήηοι ηηρ 
διαδικηςακήρ πλαηθόπμαρ πος διαθέηει η ΕΕ (βάζει ηος ηςποποιημένος ενηύπος ηος 
Παπαπηήμαηορ 2 ηος Κανονιζμού (ΕΕ) 2016/7 ηηρ Επιηποπήρ ηηρ 5ηρ Ιανοςαπίος 2016), 
ηο ππόηςπο ΕΕΕ πος θα ανηαποκπίνεηαι: 
 
α) ζηιρ καηαζηάζειρ εκείνερ για ηιρ οποίερ οι Οικονομικοί Φοπείρ αποκλείονηαι ή, με βάζη 
ηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ, μποπούν να αποκλειζθούν, καθώρ και 
 
β) ζηα κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ πος έσοςν καθοπιζηεί με ηα ωρ άνω έγγπαθα. 
 
Σο πεπιεσόμενο ηος απσείος είηε ενζωμαηώνεηαι ζηο κείμενο ηηρ διακήπςξηρ, είηε, ωρ 
απσείο PDF, αναπηάηαι ξεσωπιζηά ωρ αναπόζπαζηο μέπορ αςηήρ. Σο απσείο XML 
αναπηάηαι για ηην διεςκόλςνζη ηων οικονομικών θοπέων πποκειμένος να ζςνηάξοςν μέζω 
ηηρ ςπηπεζίαρ eΕΕΕ ηηρ ΕΕ ηη ζσεηική απάνηηζη ηοςρ. 
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