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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννζνθνκείν θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε (ΝΠΓΓ). 

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Τγεία. 

 

ηνηρεία επηθνηλσλίαο: 

α) Σα έγγξαθα ηεο χκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ («Δ..Ζ.ΓΖ..», ζην εμήο: χζηεκα), ζηνλ 
πζηεκηθφ Αξηζκφ 72785. 

β)Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην 
ηειέθσλν θαη ζηηο δηεπζχλζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη παξαπάλσ. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο: 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4412/16.  

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδσλ (ΚΑΔ) :1359. 

 

Δπσλπκία: 
Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ (Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Διέλεο Εσγξάθνπ 2 

Πφιε: Θεζζαινλίθε 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο: 546 34 

Υψξα: ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS: EL 522 

Σειέθσλν: 2313-322329   2313-322349 

Φαμ: 2313-322355 

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε: agdim-prom@3ype.gr 

Αξκφδηα γηα πιεξνθνξίεο: Δ. ΠΑΥΟΤ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην 
δηαδίθηπν  (URL): 

www.oagiosdimitrios.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ΥΗΜΙΚΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ (ΒΙΟΥΗΜΙΚΑ 
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ), ΜΔ ΓΩΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ(CPV: 33696300-
8, Υεκηθά αληηδξαζηήξηα). 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα: 

ΣΜΗΜΑ 1: «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗA ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΑΡΧΝ (4) 

ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΤΓΡΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ», 

εθηηκψκελεο αμίαο 198.220,43 € πιένλ ΦΠΑ. 

ΣΜΗΜΑ 2:«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗA ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΓΧΡΔΑΝ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΔΝΟ (1) 

ΑΝΑΛΤΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ ΜΔ ΗΟΝΣΟΔΠΗΛΔΚΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ», εθηηκψκελεο αμίαο 

3.200,00 € πιένλ ΦΠΑ. 

Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα  ππνβάιινληαη γηα θάζε Σκήκα (δει. είηε γηα ην Σκήκα 1 είηε γηα ην 

Σκήκα 2) ή θαη γηα ηα δχν Σκήκαηα, αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ θάζε Σκήκαηνο. 

Δίλαη δπλαηή ε αλάζεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ηκήκαηνο ζηνλ ίδην πξνζθέξνληα. 

Πξνζθνξά ε νπνία ζα δίδεηαη γηα νξηζκέλα απφ ηα είδε θάζε ηκήκαηνο ή/θαη γηα κέξνο ηεο πξν- 

θεξπρζείζαο πνζφηεηαο Σκήκαηνο/Σκεκάησλ, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2 4 9 . 7 6 1 , 3 3 €  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ:201.420,43€, αμία ΦΠΑ 24% : 

48.340,90€). 

Σν Ννζνθνκείν, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο, 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε γηα κεγαιχηεξε πνζφηεηα θαηά 15% ή γηα κηθξφηεξε 

πνζφηεηα θαηά 50%. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δψδεθα (12) κήλεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ χκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο. 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο χκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη’ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

Σσλ δηαηάμεσλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
 

1.1. Σνπ Ν. 2121/1993 «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα», 

(ΦΔΚ Α΄25/4.3.1993). 

1.2. Σνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» 

(ΦΔΚ Α΄ 19/1.2.1995). 

1.3. Σνπ Ν. 2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», (ΦΔΚ Α' 

248/7.11.2000). 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 6 από 70 

1.4. Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15(ΦΔΚ Α΄ 45/9.3.1999). 

1.5. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 256/2.11.2001). 

1.6. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 81/4.4.2005). 

1.7. Σνπ Ν. 3469/2006 «Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ Α΄ 131/28.6.2006). 

1.8. Σνπ Ν.3527/2007 «Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 

25/9.2.2007). 

1.9. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 68/20.3.2007). 

1.10. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 134/18.6.2007), φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. 

1.11. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο  κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο » (ΦΔΚ Α΄ 112/13.7.2010). 

1.12. Σνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3846/2010 «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 66/11.05.2010). 

1.13. Σνπ Ν. 3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (ΦΔΚ Α΄ 115/15.7.2010). 

1.14. Σνπ Ν. 3867/2010 «Δπνπηεία ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ 

ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ Α΄ 128/3.8.2010). 

1.15. Σνπ Ν.3868/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (ΦΔΚ 

Α΄129/3.8.2010). 

1.16. Σνπ Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335)», (ΦΔΚ 

Α΄173/Α/30.9.2010). 

1.17. Σνπ Ν.3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

Α΄ 31/2.3.2011), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.18. Σνπ Ν.3984/2011 «Γσξεά θαη κεηακφζρεπζε νξγάλσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

Α΄150/27.7.2011). 

1.19. Σνπ Ν. 3996/2011 «Αλακφξθσζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 170/5.8.2011). 

1.20. Σνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ- 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο) - 

Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο » (ΦΔΚ Α΄ 204/15.9.2011). 
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1.21. Σνπ Ν.4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιφγην − βαζκνιφγην, εξγαζηαθή 

εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012−2015» (ΦΔΚ Α΄ 226/27.10.2011). 

1.22. Σνπ Ν.4038/2012 «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» (ΦΔΚ Α΄ 

14/2.2.2012). 

1.23. Σνπ Ν. 4052/2012 «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο … θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 41/1.3.2012). 

1.24. Σνπ Ν. 4055/2012 «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο» (ΦΔΚ Α΄ 51/12.3.2012). 

1.25.  Σνπ Ν. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ Α΄ 86/11.4.2012). 

1.26. Σνπ Ν. 4129/2013 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» (ΦΔΚ Α΄ 

52/28.2.2013) 

1.27. Σεο παξ. Ε΄ ηνπ Ν. 4152/2013 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», (ΦΔΚ Α΄107/9.5.2013) 

1.28. Σνπ Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 (ΦΔΚ 

Α΄74/26.3.2014). 

1.29. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 143/28.6.2014). 

1.30. Σνπ Ν. 4272/2014 «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 

2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ, αλζξψπηλσλ νξγάλσλ 

πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε - Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθψο 

Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 145/11.07.2014). 

1.31.  Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 160/8.8.2014).  

1.32.  Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ Α΄ 147/8.8.2016). 

1.33. Σνπ Ν. 4441/2016 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε 

θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 227/06.12.2016).  

1.34. Σνπ Ν. 4472/2017 «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο δεκφζηνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα 

θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, κεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 74/19.5.2017). 

1.35. Σνπ Ν. 4497/2017«Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.36. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ Α΄ 150/10.07.2007). 

1.37. Σνπ ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α΄ 145/5.8.2016). 

1.38. Σνπ ΠΓ 39/2017 - Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΦΔΚ Α΄ 64/4.5.2017). 

1.39. Σεο ΤΑ 57654/23.05.2017 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο,κε ζέκα: «Ρχζκηζε 

ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 
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Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ»(ΦΔΚ Β΄ 1781/23.5.2017). 

1.40. Σεο ΤΑ 56902/215/2.6.2017 ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε ζέκα: 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»(ΦΔΚ Β΄ 1924/2.6.2017), 

1.41. Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019«Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016- Πξνζζήθε 

λέσλ άξζξσλ», 

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

2. Σσλ Απνθάζεσλ (Δηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε): 

2.1. H αξηζκ.24ε /ζέκα 22ν /27-12-2018(ΑΓΑ:Φ3ΔΑ4690Β1-7Ρ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
λνζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο δηεζλνχο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ». 

2.2. Σν απφ 13-2-2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο πεξί επηθαηξνπνίεζεο ησλ  ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ  γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο «ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ», ζε εθαξκνγή ηνπ 
ΠΠΤΦΤ 2018. 

 2.3. H αξηζκ.3ε/ζέκα 31ν/18-02-2019(ΑΓΑ:ΦΘ6Φ4690Β1-ΗΝΤ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
λνζνθνκείνπ πεξί επηθχξσζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο επηθαηξνπνίεζεο 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο 
«ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ». 

2.4. Ζ αξηζκ.πξση.589ε/5425/30-03-2019(ΑΓΑ:ΦΡΦΘ46904Κ-3Τ) αλάιεςε ππνρξέσζεο 

δέζκεπζεο απφ ηo Ννζνθνκείν έδξαο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη ε αξηζκ.509ε/4557/29-03-

2019(ΑΓΑ:6Β2Φ4690Β1-3ΘΒ) αλάιεςε δέζκεπζεο απφ ηελ Οξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr.  

ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΗΗ 

ΣΗ 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΣΗ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ 

ΠΤΛΗ ΣΟΤ 
Δ..Η.ΓΗ.. 

ΗΜΔΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

ΔΝΑΡΞΗ 
ΗΛΔΚΣΡΟΝ

ΙΚΗ 
ΤΠΟΒΟΛΗ

 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚ
Η 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙ
Α & ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΣΟΤ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΣΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov
.gr 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
(72785) 

Πέκπηε 
18.04.2019 

Πέκπηε 
18.04.2019 

Παξαζθεπή 
31.05.2019 
15:00:00 

Πέκπηε 
06.06.2019 
10:00:00 

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

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 
15/04/2019 ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

 
 Η Πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλε: 

ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..). 

 
 Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο βξίζθεηαη θαηαρσξεκέλν: 

1. ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..). 

2. ηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ πζηήκαηνο, http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε ηνλ 
πζηεκηθφ Αξηζκφ 72785. 

3. ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηηο δηεπζχλζεηο: http://www.oagiosdimitrios.gr. θαη 
http://www.gennimatas-thess.gr 

 

 Η Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο: 

1. Αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr(Πξφγξακκα«ΓΗΑΤΓΔΗΑ») 

2. Θα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηνλ Διιεληθφ Σχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εθεκεξίδεο: 

Α) ΖΜΔΡΖΗΑ ΣΟΠΗΚΖ 

Β)  ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεηην Ννζνθνκείν. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) Σεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

β) Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά, θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

γ) Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

2.1.1  Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε, κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο. 

2. Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ], 

3. Σν ζρέδην ηεο χκβαζεο - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI 

2.1.2  Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο  Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3  Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν 10 εκέξεο 
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 
αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο 
(www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  
ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην χζηεκα Οηθνλνκηθνχο Φνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο 
πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο 
πξφζβαζεο), ελψ ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ πξέπεη απαξαηηήησο λα 
είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε 
άιινλ ηξφπν είηε ζπλνδεχνληαη απφ ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, 
δελ εμεηάδνληαη. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ 
Οηθνλνκηθφ Φνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4  Γιψζζα 

 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188)1. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 
έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο, ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 
(ΦΔΚ Α΄188/24.11.1984). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο θαη πνπ 
ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα 
επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε 
κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 454 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (Κ.Π.Γ.) θαη ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη 
ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Αληίζηνηρα, ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 
αιινδαπή Δπηρείξεζε επηηξέπεηαη, κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε 
απφ ην λφκηκν έγγξαθν επηθπξσκέλν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, 
είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile”, ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο 
Υάγεο, ηεο 5εο Οθησβξίνπ 1961. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ 
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.ΠΓ θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερφκελν, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα (πρ αγγιηθή), ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5  Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη 
γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε- κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 
ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Γ) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε 
νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ Ν. 2513/1997 (ΦΔΚ Α΄ 139/27.6.1997), ηα νπνία 
έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη 
απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 
κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε εγγχεζε. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

                                                           
1
 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 Ρροξενείο 
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 
Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:  

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  
β) ηνλ εθδφηε,  
γ) ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,  
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ ΑΦΜ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε Έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο 
ηεο Έλσζεο απηήο), 
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε 
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ,  
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, 
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, 
ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο.  

Τπνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζα βξείηε ζην Παξάξηεκα V. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) Κξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) Κξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) Σξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Γ), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 
4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη ζε 

δ) Σξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
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2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 
 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο (πξνζθέξνληεο),εγγπεηηθή 
επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 2% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 
ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ. πγθεθξηκέλα, αλέξρεηαη γηα ην: 
 
ΣΜΗΜΑ 1:«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΣΔΑΡΧΝ (4) 

ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΤΓΡΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ»,  

ζην πνζφ ησλ (3.964,41) ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ επξψ θαη ζαξάληα ελφο 

ιεπηψλ. 

ΣΜΗΜΑ 2:«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΜΔ ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΔΝΟ (1) ΑΝΑΛΤΣΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΧΝ ΜΔ ΗΟΝΣΟΔΠΗΛΔΚΣΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ», ζην πνζφ ησλ (64,00) εμήληα 

ηεζζάξσλ επξψ. 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη γηα ηα δχν Σκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηκεκάησλ. 

 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ 
φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηελ Έλσζε.  

 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε 
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη αληίζηνηρα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

 

2.2.2.2.Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε 
απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε 
απφθαζεο επ’ απηψλ. 

Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:  

α) ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη κε αλαλέσζεο απηήο θαη  

β) απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή 
έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή 
έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά 
έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.».  

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα 
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πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. 

2.2.3   Λφγνη απνθιεηζκνχ 
 

Απνθιείεηαη απφ ηεζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ( εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν)ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1   Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ. 42). 

β) Γσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη 
φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

γ) Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 
νπνία θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2803/2000 (ΦΔΚ Α΄ 48/3.3.2000). 

δ) Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 
22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο. 

ε) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, 
ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 3691/2008 (ΦΔΚ Α΄ 
166/5.8.2008). 

ζη) Παηδηθή εξγαζίαθαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 
ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 
ηνλ Ν. 4198/2013 (ΦΔΚ Α΄ 215/11.10.2013). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
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ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.),ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 
ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 
εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.   

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε. 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία  ή/θαη  

β) φηαλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

γ) γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ 

θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή.  

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
έρεη ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

2.2.3.3. Καη’ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη νη πξνζθέξνληεο Οηθνλνκηθνί Φνξείο γηα ηνπο ιφγνπο 
ησλ αλσηέξσ άξζξσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη εηδηθά 
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 
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β) ηειεί ππφ πηψρεπζεή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζεαπφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη 
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε 
ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ Οηθνλνκηθφ 
Φνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ Φνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Οηθνλνκηθφο 
Φνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ. 

δ) θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 ε 
νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά κέζα. 

ε) θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ 
Φνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, 
κέζα. 

ζη) έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην ,πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
Αλαζέηνληα Φνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 
απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ε) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί 
κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 
ζρεηηθνχ γεγνλφηνο. 
 

2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ 
πεξηπηψζεηο 
 
2.2.3.6.Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 
άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο 
 
2.2.4  Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή 
εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε 
άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ 
πεξίπησζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο 
ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε αιιά έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα Οηθνλνκηθνί Φνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην γεληθφ θχθιν 
εξγαζηψλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε, ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ΦΠΑ.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζίαζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 
α) λα δηαζέηνπλ πιήξεο θαη νξγαλσκέλν ηερληθφ ηκήκα θαηάιιειν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
ζπληήξεζε θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε-ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ-ρεηξηζηψλ ηνπ ζπλνδνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξνπλ θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
β) λα πξνζθνκίζνπλ θαηάινγν ησλ παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξνκήζεηεο ηνπ 
ίδηνπ ηχπνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2016, 2017 θαη 2018 ζε Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα 
(Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθά). 

 
2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα (ISO, ΔΝ,ΔΛΟΣ 
θ.ιπ.), λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 82 παξ.1 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 
αλεμάξηεηνπο δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. 

2.2.8  ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαηηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6) λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, 
νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ 
πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη. 
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2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ Γηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμνπλ πξνθαηαξθηηθά φηη: α) δελ εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3, 

θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν 

απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην 

νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο  III. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 2.2.1 έσο 2.2.6, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105,παξάγξ. 3,πεξ. γ΄ ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο ηξίησλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλΓηαγσληζκφ, ν Φνξέαο/νη Φνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νπνίνπ/ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη/ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3 
ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (άξζξα 2.2.4-
2.2.8). 
 
Ο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 
ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1., 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο 
Δζληθφ Μεηξψν πκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 
εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 
εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ). 

 Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε χκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, νη πξνζθέξνληεο 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α)γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1., απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 
ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 
ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ 
απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ 
ιφγσ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν. 
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β)γηα ηηο πεξηπηψζεηο α΄θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2. πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, 
άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

γ)γηα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί 
έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 
ζπκκεηνρήο. 
 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, ή ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1. θαη 2.2.3.2. θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4., ην έγγξαθν 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε, πνπ έρεη ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) 
κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο, ή, ζηα θξάηε - κέιε ή, ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
Οηθνλνκηθφο Φνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.3.1. θαη 2.2.3.2. θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ηεο πεξίπησζεο 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο 
θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-certis) ηνπ 
άξζξνπ 81. 

Απφ 25-05-2018 έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηελ πχιε ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 
(sepenet.gr) ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ππνβνιήο αίηεζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο 
απάληεζεο ζρεηηθά κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο γηα 
ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
ειεθηξνληθή ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ.    

δ) γηα ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. πηζηνπνηεηηθφ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο 

ή ρψξαο.  

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, πνπ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη 
ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.6.ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο Οηθνλνκηθνχ Φνξέα, πνπ 
έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ, φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ε Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β.2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε 
θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο 
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εγθαηάζηαζεο. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ 
ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην 
νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο φηη δελ 
ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα Οηθνλνκηθνί Φνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.5  νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηνπ ειάρηζηνπ 

γεληθoχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ΦΠΑ.  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

 

Β.4.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ: 
α) Καηάινγν ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο πξνκεζεηψλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο γηα ηα έηε 2015, 2016, 2017 κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε ηνπ παξαιήπηε, 
είηε εκπίπηεη ζην Γεκφζην είηε ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα. 
β)Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζπλεξγαζίαο θαη πεξάησζεο ζπκβάζεσλ αληίζηνηρσλ 
πξνκεζεηψλ απφ Γεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο. 
γ) Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ή ηνπο ηερληθνχο θνξείο, ηδίσο ηνπο 
ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο κε αλαθνξά 
ζηνπο ηίηινπο θαη ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπο. 
δ)Απνδεηθηηθά έγγξαθα (βεβαηψζεηο, πηζηνπνηεηηθά) ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 
ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο. 
 
Β.5.Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπο κε πξφηππα – ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 
 
α) Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν ζπκκεηέρσλ 

ηεξεί χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 (ΦΔΚ32/16-

01-04) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ». 

β)Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν θαηαζθεπαζηήο 
ηεξεί χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο 
θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο. 

γ)πηζηνπνηεηηθφ CE θαηά ηελ νδεγία98/79/ΔΚ ησλ αληηδξαζηεξίσλ, βαζκνλνκεηψλ, πγξψλ 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη αλαισζίκσλ θαη ειεθηξνδίσλ θαηά θσδηθφ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 
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δ)πηζηνπνηεηηθφ CE θαηά ηελ νδεγία 98/79/ΔΚ ησλ αλαιπηψλ. 

B.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 
αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θ.ιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 
κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε 
ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ 
δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο 
εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ. 
 
B.7.Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 
ελ ιφγσ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 
ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή 
ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 
θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 
θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ηνπο.  

 
Β.8.Οη ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
B.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 
 
Σα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπλ.4250/2014(Α΄94). 
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη 
ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηε νπνία βεβαηψλεηαη ε 
αθξίβεηά ηνπο. 
 

2.3. Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο. 
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2.4. Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα II ηεο 

Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο(πξνθεξπρζείζαο) πνζφηεηαο αλά Σκήκα. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ Έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 
ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε, 
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά πξέπεη απαξαηηήησο λα 
πξνζδηνξίδεηαη αθ’ ελφο ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη λα νξίδεηαη αθ’ εηέξνπ 
ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2  Υξφλνο θαη ηξφπνο  ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
 

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37, θαζψο θαη ζηελ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε 56902/215/2017 «Τεσνικέρ λεπηομέπειερ  και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος 
Εθνικού Σςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν Σςμβάζευν (ΕΣΗΔΗΣ)». 
 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο απαηηείηαη λα 
δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην χζηεκα αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο αλσηέξσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.  
 
Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε 
νπνηνλδήπνηε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ είλαη 
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε, ζηελ 
νπνία δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο 
ππνγξαθήο ή φηη, , ζηε ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο 
ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ή ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά 
έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.4250/2014(Α΄94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, 
ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ 
ηνπ πζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην χζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο 56902//215/2017. 
 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
πζηήκαηνο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζή ηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.3. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα: 
 

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ 
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή 
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν  πεξηιακβάλεηαη ε 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ πζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία 
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/16. Δθφζνλ έλαο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά 
ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ πζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ην 
χζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν 
ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη 
ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

 

2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ 
πζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 
ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή 
ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη 
ζηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ, ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε 
έληππε κνξθή θαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, φια ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ 
πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά: ε εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη 
δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη φζα έγγξαθα θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο 
Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα 
νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα νη θνξείο 
ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 
4250/2014. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 
λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςεθίνπο λα ππνβάινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε 
πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ 
απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
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2.4.3  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ: 

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν ζχκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξ. 1 θαη 
3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016. 
β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηηο 
παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζε κνξθή 
αξρείσλ ηχπνπ .XML θαη .PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ πζηήκαηνο 
(www.promitheus.gov.gr). 
Οη Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα 
θάζε Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79, είλαη 

δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε 

πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ 

ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ην θεθάιαην “Δηδηθνί Όξνη-Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο IΗ ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πξνο ηνχην, ζπληάζζεηαη θαη 

ππνβάιιεηαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ 

Παξαξηήκαηνο II ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ.  

 
Να θαηαηεζνχλ: 
 
1. Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη φια ηα πξνζθεξζέληα ζην δηαγσληζκφ 

αληηδξαζηήξηα θαη αλαιψζηκα(πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην κεράλεκα) είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ ηνλ ίδην νίθν (εθηφο αλ γίλεηαη δηαθνξεηηθή κλεία ζηηο επηκέξνπο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ αλαιπηψλ) θαη πξνηείλνληαη γηα θαλνληθή ρξήζε, θαη είλαη απφιπηα ζπκβαηά 

κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ηνπ κεραλήκαηνο, θαη φηη δελ ζα επεξεάζνπλ ηελ νκαιή 

θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

2. Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο, φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξεία 

(πξνκεζεπηήο) είλαη εμνπζηνδνηεκέλε σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο Σερληθήο θαη 

Δπηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο (serλice, αληαιιαθηηθά) θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο .Απνδεηθηηθά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηάξθεηα ζα 

ζπλππνβιεζνχλ κε ηε βεβαίσζε. Να δηαηίζεηαη απφ ηελ πξνζθέξνπζα εηαηξεία (πξνκεζεπηή) 

Σερληθή ππνζηήξημε κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO.  
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3. Γειψζεηο ζπκκφξθσζεο (ΔΚ) γηα ηνπο αλαιπηέο, αληηδξαζηήξηα , calibrator, controls κε ηα 

ηερληθά ηνπο θπιιάδηα. 

4. Πηζηνπνηεηηθφ CE θαηά ηελ νδεγία 98/79/ΔΚ ησλ αληηδξαζηεξίσλ, βαζκνλνκεηψλ, πγξψλ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη αλαισζίκσλ θαη ειεθηξνδίσλ θαηά θσδηθφ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

5. Πηζηνπνηεηηθφ CE θαηά ηελ νδεγία 98/79/ΔΚ ησλ αλαιπηψλ. 

6. Οδεγίεο ρξήζεσο ( εζψθιεηζηα) ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ αλαισζίκσλ απφ ηα νπνία 

λα πξνθχπηεη ν πξννξηζκφο ρξήζεο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζηνπο 

πξνζθεξφκελνπο αλαιπηέο. 

7. Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν ζπκκεηέρσλ 

ηεξεί χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 

(ΦΔΚ32/16-01-04) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο 

πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ». 

8.Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη  ν 

θαηαζθεπαζηήο ηεξεί χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο 

δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο. 

9. ηνηρεία κε ηελ πςειή επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε 

πηζηνπνηεηηθά θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ Οίθν θαηαζθεπήο. 

10.Πιήξε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ(απφ ην κεράλεκα)ζε ζρέζε κε 

ηηο εθάζηνηε κεζφδνπο αλαθνξάο. 

11. Φπιιάδην ηεο εηαηξίαο (ΡROSPΔCΣUS) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνπ ζα πεξηέρεη ηα 

γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

12. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: 

- φηη δηαζέηεη ηνλ πιήξε απαηηνχκελν ζπλνδφ εμνπιηζκφ 

- ζα πξνζθνκίζεη ηα κεραλήκαηα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζα αλαιάβεη ην θφζηνο ζχλδεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

(απηφκαηνη αλαιπηέο) κε ην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο (LIS) ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

- ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα 

ηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, εθφζνλ απηνί 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο.  

- ζε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ 

επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ κεραλεκάησλ ηελ εκεξνκελία πνπ 

ζα νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν. 

13. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα: 

- φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη ππάιιειν επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, ν νπνίνο 

ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ θαζψο θαη ηα 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο 

ππεξεζίαο. 

14. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη: 
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- Αλαιψζηκα αληηδξαζηήξηα θαη ινηπά πιηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο αλαιπηηθνχο 

πίλαθεο θφζηνπο εμεηάζεσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, θαη ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν 

δσξεάλ, εθηφο εάλ ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ ππεξβεί ηνλ αξηζκφ εμεηάζεσλ πνπ 

δειψλνληαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά έηνο. 

- Πνζφηεηεο αλαισζίκσλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο πνζφηεηεο πνπ 

δειψλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα ηνλ αξηζκφ εμεηάζεσλ πνπ δειψλνληαη 

ζα παξαδίδνληαη ζην Ννζνθνκείν δσξεάλ. 

15. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη: 

- κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ αγνξά, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ 

ρξεζηψλ, ή ελδερνκέλσο άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα πξαγκάησλ, 

-φηη κε ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα θαη αληαιιαθηηθά θαζψο θαη ηα πιηθά βαζκνλφκεζεο θαη 

ειέγρνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ βηνρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ. 

 

16.  Καηάινγν παξαδφζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γηα πξνκήζεηεο ηνπ 

ίδηνπ ηχπνπ (ηδίνπ αληηθεηκέλνπ) πνπ πινπνίεζαλ ζε Γεκφζηα ή Ηδησηηθά Ννζνθνκεία 

 

17. Βεβαίσζε Αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο πνπ έρεη έδξα ην εξγνζηάζην παξαγσγήο 

αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην εξγνζηάζην δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο 

παξαγσγήο in vitro αληηδξαζηεξίσλ. 

18.  Οπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, βεβαίσζε ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ αλαγξάθεηαη 

ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο IΗ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο κπνξεί λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη νη 

Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ εληφο 7 (επηά) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηνπ 

ζρεηηθνχ κελχκαηνο πνπ ζα ιάβνπλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ην ηκήκα ηεο χκβαζεο 

πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη ηνπο πίλαθεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ην ζπλεκκέλν 

ειεθηξνληθφ αξρείν ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

Οη Γηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο, ζηνπο 

νπνίνπο ζα θαίλνληαη νη απαηηνχκελεο πνζφηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δεηνχκελσλ 

εμεηάζεσλ, πνπ δειψλνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Οη πνζφηεηεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζα 

είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο ζηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα ησλ ζπζθεπαζηψλ, ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ πξνο ηα άλσ (αληηδξαζηήξηα, αλαιψζηκα θιπ). Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απαηηνχκελεο 

πνζφηεηαο ησλ ζπζθεπαζηψλ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιεθζνχλ ππφςε ν αξηζκφο ησλ 

δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ, νη απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ(πξνγξακκαηηζκέλεο 
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αληηθαηαζηάζεηο αλαισζίκσλ) θαζψο επίζεο θαη ε ζηαζεξφηεηα (δηάξθεηα)ησλ αληηδξαζηεξίσλ 

θαη αλαισζίκσλ.  

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηκήκαηνο λα 
ππνβάιινπλ ην αλσηέξσ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα. 

Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δίλεηαη ζε ΔΤΡΧ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο.  

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Σν εθάζηνηε πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην 
χζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:  

α) Γελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα,  

β) Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
102 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ αλά ηκήκα.  

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δειψλεηαη ηφζν μερσξηζηά ην θφζηνο θάζε απαηηνχκελνπ 
αληηδξαζηεξίνπ θαη αλαιψζηκνπ αλά εμέηαζε, φζν θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά εμέηαζε, 
ιακβαλνκέλσλ ππ΄φςηλ: (α) ηνπ αξηζκνχ αηηνχκελσλ εμεηάζεσλ θαη (β) ηνπ αθέξαηνπ αξηζκνχ 
απαηηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ. 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ππνρξεσηηθά:  
- Σν θφζηνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζην αληίζηνηρν 
εξγαζηήξην.  

- Eθηφο απφ ηα αληηδξαζηήξηα ηεο εμέηαζεο θαη φια ηα παξειθφκελα αληηδξαζηήξηα–αλαιψζηκα 
(π.ρ. ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα, δηαιχκαηα θαζαξηζκνχ, αληηδξαζηήξηα βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ, 
ηζνηππηθά, controls, calibrators θ.ιπ.) ζε πνζφηεηεο πνπ ζα επαξθνχλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 
δεηνπκέλσλ εμεηάζεσλ.  

Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο αλά ηκήκα. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο, φηη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 
ίζεο ή ρακειφηεξεο ησλ ηηκψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο 
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί 
ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα δειψλεηαη  πνηα είλαη ε ηηκή ηεο 
ηειεπηαίαο θαηαρψξεζεο ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. θαηά ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο αλαθέξνληαο ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ παξαηεξεηεξίνπ γηα θάζε 
είδνο. ηελ πεξίπησζε πνπ είδνο/ε δελ είλαη θαηαρσξεκέλν/α ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 
ηεο Δ.Π.Τ. λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φπνπ ζα 
δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη ην είδνο θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο  πξνζθνξάο, κε πνηλή απφξξηςεο. 

Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη ηηκέο πάλσ απφ απηέο πνπ έρνπλ 
θαηαρσξεζεί ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ηεο  Δ.Π.Τ. θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζα απνξξίπηνληαη σοαπαξάδεθηεο. 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 28 από 70 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο κπνξεί λα δεηήζεη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 
νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ εληφο 7 (επηά) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε 
ηνπ ζρεηηθνχ κελχκαηνο πνπ ζα ιάβνπλ κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

2.4.5  Υξφλνο ηζρχνο ησλπξνζθνξψλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο γηα δηάζηεκα 
δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν 
απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο 
άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, 
ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, 
θαηά πεξίπησζε θαη αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, νπφηε νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 
επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ απηφ 
ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, 
είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί Οηθνλνκηθνί Φνξείο. 

2.4.6  Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

HΑλαζέηνπζα Αξρή, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά ε νπνία: 

α) Γελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο 
θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο 
θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 
(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο. 

β) Πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 
απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
3.1.1. ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

γ) Γελ ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή 
ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016. 

δ) Τπνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε Δλψζεσλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ κε θνηλά κέιε, 
θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 
Δλψζεσλ, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ΄ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ Ν. 4412/2016). 

ε) Δίλαη ππφ αίξεζε, 

ζη) Θέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  
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δ) Παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζεο Γηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
χκβαζεο. 
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4. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

4.1. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

3.1.1  Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ),πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά». 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε 
επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 
εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

3.1.2  Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ 
ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε Πξαθηηθφ, ην 
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ.  

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη Πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα 
ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα 
νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ 
ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ)Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη 
πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ 
πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη 
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απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα 
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή 
εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.Ζ εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο 
πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα 
ρακειή ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε 
δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη 
ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ 
εληαία απφθαζε. 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Tα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο 
ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία 
επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη 
κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» 
ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

4.2. Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ– Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
πξφζθιεζε κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ Αλάδνρν») θαη ηνλ θαιεί λα 
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο 
ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄74/26.3.2014) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν2.2.7.2.ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3 ηεο Γηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 2.2.4 - έσο2.2.6απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ Αλάδνρν») 
ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά 
πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. 
Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδηνλ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο 
παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) 
εκεξψλ πνπ ηνπ έρεη ηεζεί, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 
απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία 
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ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ 
κε ην ΔΔΔ, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) 
θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο. 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα κεηαβνιέο 
ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΔΔΔ φηη πιεξνί, νη 
νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο 
κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.4 -2.2.6 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε Πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ,  θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο χκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

4.3. Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 
χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο κπνξεί 
λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο χκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα 
θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: 

 Πνζνζηφ 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη  

 Πνζνζηφ 50%ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.  

 Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ 
πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ Αλάδνρν. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 
Πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 
πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 4412/2016,εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 
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Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο, ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:  

α) παξέιζεη  άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 
Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., 
εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372, 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο 
ππνβάιιεη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ 
νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο 
θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν 
ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζθαιεί ηνλ Αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 
ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 γηα ηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

4.4. Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε 
θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο 
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ 
θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο 
λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο 
θαηά πξάμεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο είλαη: 

α) Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
Οηθνλνκηθφ Φνξέα, αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία, ή  

β) Γεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ, αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) Γέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ 
βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» 
ηνπ ΔΖΓΖ, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ Γηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ 
έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή 
ειεθηξνληθνχ αξρείνπ .PDF, ην νπνίν πξέπεη απαξαηηήησο λα θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ 
πηζηνπνηεηηθψλ. 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ Ν. 4412/2016 
ζην άξζξν 19 παξάγξ. 1 πεξ. 1.1 ηεο ππ’ αξηζκ. 56902/215 ΤΑ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη 
ζε πνζνζηφ 0,5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, εθηφο ΦΠΑ, ησλ εηδψλ 
γηα ηα νπνία έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά ελψ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν απφ 600€. 

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο 
πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 
πξνζθπγήο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε 
ζχλαςε ηεο χκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ Ν. 
4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 
366 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ: 

Α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
πεξίπη. α΄ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β)Γηαβηβάδεη ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
πεξίπη. β΄ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 365 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη 
λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη, ζε 
πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή 
απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο. 

Οη ρξήζηεο - Οηθνλνκηθνί Φνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 39/2017. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ 
έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ Ν. 
4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 
αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 
4 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

4.5. Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016, 
κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 
ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα 
ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 
ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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5. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 72 παξάγξ. 1, πεξίπη.β΄ ηνπ Ν. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 
5% επί ηεο αμίαο ηεο χκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηε παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην 
Τπφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΠαξάξηεκαIV ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο/παξάηαζεο ηεο χκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5., ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη, πξηλ 
ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο 
θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 
επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ. 

5.2. πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

5.3. Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 
θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 
ηνπο. 

5.4. Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 
ιφγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο χκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε 
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ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη 
ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ Αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν θχξηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο 
ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα 
γλσζηνπνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 
νπνίν ν θχξηνο Αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα 
ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 
Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ 
νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν 
ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3.Η Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην ηκήκα/ηα ηκήκαηα ηεο χκβαζεο ην 
νπνίν/ηα νπνία ν Αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο 
ππεξβαίλεη ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
χκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
18 ηνπ Ν. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 
χκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ε  
Αλαζέηνπζα Αξρή απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππεξγνιάβνπ, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4412/2016.  

5.5. Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ χκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο χκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

Κακία αλαζεψξεζε ηηκψλ δελ πξνβιέπεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο θαη 
ησλ ηπρφλ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.  

 

5.6. Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο χκβαζεο 

4.6.1.Η Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) Ζ χκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 
132 ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο χκβαζεο. 

β) Ο Αλάδνρνο, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 
απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο χκβαζεο. 

γ) Ζ χκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, παξαβίαζε ε νπνία 
έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην 
δηαδηθαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1  Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  

Ζ πιεξσκή  ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 
απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά 
πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 
ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 
πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο 
βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε 
θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 
Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 
λ. 4412/2016 (ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη 
θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο 
θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ). 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

δ) Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα δεηνχκελα  είδε  βαξχλεη ην Ννζνθνκείν θαη ζα 
ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

5.2 Κήξπμε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο 

5.2.1. Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά 
πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ: 

α) Σν πιηθφ δελ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε χκβαζε. 





 

Ελένηρ Ζωγπάθος 2, Τ.Ι. 54634 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2313 322329, 2313 322330, Φαξ 2313 322355 

Θζηοζελίδα: www.oagiosdimitrios.gr, Ηλεκηπονικό Τασςδπομείο: agdim-prom@3ype.gr 

Σελίδα 38 από 70 

β)πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ χκβαζε επηβάιιεηαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ Αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. 

5.2.2. Αλ ην πιηθφ παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, 
επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 
εθπξφζεζκα. 
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 
παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ 
ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ 
εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν Αλάδνρνο θαη 
παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο παξάδνζεο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ ή, 
ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο, εθφζνλ ν Αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξίπησζε έλσζεο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο 
ζε φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη΄ 

εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220 ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη 

θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ 

εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, 

εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 

απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε 

απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο 

ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1. Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ  απνζηνιή ηνπ δειηίνπ παξαγγειίαο απφ ην Ννζνθνκείν. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν. 
4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ε παξάηαζε 
ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ, 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, 
ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 
πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ. 

Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ Απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο Απνζήθεο, ζην 
νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο 
χκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 

6.2. Παξαιαβή πιηθψλ– Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1.H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ Νφκνπ θαη ζην Παξάξηεκα VΗ ηεο παξνχζαο (ζρέδην 
χκβαζεο). Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο 
έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν Αλάδνρνο.  

Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Ζ Δπηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 
(καθξνζθνπηθφ / νξηζηηθφ / παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο / απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν. 4412/16. 

Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο Αλαδφρνπο. 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε 
βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, χζηεξα απφ αίηεκα 
ηνπ Αλαδφρνπ, ή απηεπάγγειηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. Σα 
έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ Αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο Δπηηξνπέο παξαιαβήο, κπνξεί λα δεηήζεη 
εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄έθεζε, ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  
κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη’έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 
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Ο Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά 
ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη’έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη  άκεζα κε ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε χκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε 
παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 
εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν 
ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο 
ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε Απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ 
πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ Δπηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή 
ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ χκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ Δπηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη 
ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην 
άξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 
πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε χκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3. Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ– Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 
φξνπο ηεο χκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.3.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ 
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε Αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ 
εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν Αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.3.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

6.4. Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Οη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ δείγκαηα, ζα πξέπεη λα ηα 
πξνζθνκίζνπλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηνπ αηηήκαηνο πνπ 
ζα ιάβνπλ κέζσ πζηήκαηνο. Καηά ηα άιια ηζρχνπλ ηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 214 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

6.5 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο. Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα 
πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν  
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θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηπιένλ, ν πξνκεζεπηήο, φιν  ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χκβαζεο, ππνρξεψλεηαη λα 

επηζθεπάζεη ή λα αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ηνπ ,ή θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα 

(κεράλεκα, φξγαλν, ζπζθεπή) ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ 

πξνκεζεπηή γηα ηε βιάβε θαη ιήγεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία. Σν ρξνληθφ 

απηφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο δχν (2)ψξεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο 
ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία 
θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε 
επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 
εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην 
ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο 
ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ 
ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

6.6  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ.  

6.7 Παξαιαβή – Απφζπξζε ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ 

Ζ παξαιαβή ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή, ε νπνία ζα ζπληάμεη 
θαη ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηνλ απαηηνχκελν ζπλνδφ εμνπιηζκφ έηνηκν γηα 
πιήξε ιεηηνπξγία, εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ 
θαηαθπξσηηθνχ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ηνπ αλαθνηλψλεηαη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. Ο 
ζπλνδφο εμνπιηζκφο απνζχξεηαη απφ ην Ννζνθνκείν κεηά ηελ αλάισζε ησλ αληίζηνηρσλ 
ζπκβαηηθψλ εηδψλ, κε επζχλε ηεο εηαηξείαο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί. 

 

 

Η  
Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ρ Ι Α  

 
 
 

ΣΟΤΓΚΑ  

ΜΔΛΠΟΜΔΝΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
χκβαζεο 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αλνηθηή Ζιεθηξνληθή Γηαδηθαζία άλσ ησλ νξίσλ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή) 

 
 
 
 

 
ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο  

πξνζθνξψλ: 18/04/2019 θαη ψξα: 10:00 π.κ. 

Ζκεξνκελία ιήμεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 

31/05/2019 θαη ψξα: 15:00 κ.κ. 

Ζκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ: 

06/06/2019 θαη ψξα: 10:00 π.κ. 

 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔΧ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ 
(ΒΗΟΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ), ΜΔ ΓΧΡΔΑΝ 
ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΗ 
ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 33696300-8 (ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ) 

 
ΚΑΔ 

 
1359 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΟΗΠΟΤ ΥΖΜΗΚΟΤ  ΤΛΗΚΟΤ 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 
249.761,33€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (24%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΟΤ 
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ 

 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ 

 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΣΟΠΗΚΖ – ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ Όιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο 
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΥΓΑΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΘΤΑΣ 

 Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΟΥ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
TIMH ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ 

ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΦΡΑ 
ΑΞΙΑ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1 Σάκχαρο (Οροφ, οφρων, ΕΝΥ) 70.000 0,112 7840 24 1881,6 9.721,60 

2 Ουρία (Οροφ, οφρων) 89.000 0,107 9523 24 2285,52 11.808,52 

3 Κρεατινίνθ (Οροφ, οφρων) 87.000 0,098 8526 24 2046,24 10.572,24 

4 Ουρικό Οξφ (Οροφ, οφρων) 12.000 0,178 2136 24 512,64 2.648,64 

5 Κάλιο 89.000 0,171 15219 24 3652,56 18.871,56 

6 Νάτριο 89.000 0,171 15219 24 3652,56 18.871,56 

7 
Αςβζςτιο ολικό (Οροφ, 

οφρων) 
18.000 0,131 2358 24 565,92 2.923,92 

8 Φϊςφοροσ (Οροφ, οφρων) 7.500 0,145 1087,5 24 261 1.348,50 

9 Μαγνιςιο 7.300 0,244 1781,2 24 427,488 2.208,69 

10 Ολικι Χολερυκρίνθ 21.000 0,133 2793 24 670,32 3.463,32 

11 Άμεςθ Χολερυκρίνθ 21.000 0,146 3066 24 735,84 3.801,84 

12 AST (SGOT) 80.000 0,118 9440 24 2265,6 11.705,60 

13 ALT (SGPT) 80.000 0,118 9440 24 2265,6 11.705,60 

14 γ-GT 25.000 0,145 3625 24 870 4.495,00 

15 Αλκαλικι Φωςφατάςθ 19500 0,12 2340 24 561,6 2.901,60 

16 LDH 47.000 0,146 6862 24 1646,88 8.508,88 

17 CPK 46.000 0,19 8740 24 2097,6 10.837,60 

18 CK-MB 25.000 0,361 9025 24 2166 11.191,00 

19 Αμυλάςθ (Οροφ, οφρων) 30.000 0,249 7470 24 1792,8 9.262,80 

20 Ψευδοχολθνεςτεράςθ 1.200 0,562 674,23 24 161,8152 836,05 

21 Τριγλυκερίδια 12.000 0,153 1836 24 440,64 2.276,64 
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22 Χολθςτερόλθ 14.000 0,234 3276 24 786,24 4.062,24 

23 HDL Χολθςτερόλθ 10.000 0,534 5340 24 1281,6 6.621,60 

24 LDL Χολθςτερόλθ 6.000 0,558 3348 24 803,52 4.151,52 

25 ApoA 100 2,09 209 24 50,16 259,16 

26 ApoB 100 2,482 248,2 24 59,568 307,77 

27 Lp(a) 100 24,922 2492,2 24 598,128 3.090,33 

28 Μικροαλβουμίνθ οφρων 400 0,883 353,2 24 84,768 437,97 

29 RA-TEST Ροςοτικό (RF) 800 2,498 1998,4 24 479,616 2.478,02 

30 Ολικά λευκϊματα οροφ 12.000 0,116 1392 24 334,08 1.726,08 

31 Αλβουμίνθ οροφ 11.500 0,114 1311 24 314,64 1.625,64 

32 Σίδθροσ 5.500 0,433 2381,5 24 571,56 2.953,06 

33 Digoxin 600 4,763 2857,8 24 685,872 3.543,67 

34 ASTO 500 2,728 1364 24 327,36 1.691,36 

35 Συμπλιρωμα C3 600 6,594 3956,4 24 949,536 4.905,94 

36 Συμπλιρωμα C4 600 4,562 2737,2 24 656,928 3.394,13 

37 ΑνοςοςφαιρίνθIgA 600 4,168 2500,8 24 600,192 3.100,99 

38 ΑνοςοςφαιρίνθIgG 600 4,168 2500,8 24 600,192 3.100,99 

39 ΑνοςοςφαιρίνθIgM 600 4,168 2500,8 24 600,192 3.100,99 

40 Λεφκωμα οφρων/ΕΝΥ 700 0,578 404,6 24 97,104 501,70 

41 CRP 45.000 0,581 26145 24 6274,8 32.419,80 

42 Τρανςφερίνθ 2.100 0,906 1902,6 24 456,624 2.359,22 

  ΤΝΟΛΟ           245.793,33 
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ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΛΥΤΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΟΕΡΙΛΕΚΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ 
 

 Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
TIMH ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΡΑ 

1 
Νάτριο 

200 5,33333 1066,666 24 255,99984 1.322,67 

2 
Κάλιο 

200 5,33333 1066,666 24 255,99984 1.322,67 

3 
Ιονιςμζνο Αςβζςτιο 

200 5,33333 1066,666 24 255,99984 1.322,67 

  ΤΝΟΛΟ           3.968,00 

 

 

 

 

 

------------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI –Σετνικές Προδιαγραθές 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΥΗΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ, 

---------------  ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ --------------- 

CPV 33696300-8, Υημικά ανηιδραζηήρια 
Α. ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ-ΣΕΧΝΙΚΕΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

1.ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Οι υπό προμικεια Αναλυτζσ πρζπει να είναι καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και τελευταίασ γενιάσ. Με 

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 του μθχανιματοσ που κα διατεκεί από τον προμθκευτι για τθ 

διενζργεια των απαιτοφμενων εξετάςεων, κακϊσ και θ προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν 

βακμονόμθςθσ και ελζγχου (standards, cοntrοΙs) ςε ποςότθτεσ τζτοιεσ που να μθ παρακωλφεται θ 

απρόςκοπτθ λειτουργία του αντίςτοιχου εργαςτθρίου. 

2.ΔΕΙΓΜΑΣΑ 

Κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ, οι προμθκευτζσ πρζπει ναζχουντθδυνατότθτα επίδειξθσ διενζργειασ 

τωνεξετάςεων μεταπροςφερόμενα υλικά καιαναλυτζσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν 

επιτροπιαξιολόγθςθσ. 

 

3.ΣΕΧΝΙΚΟΙΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΙ 

Οδιαγωνιςμόσ καγίνειμεβάςθτιστεχνικζσπροδιαγραφζσ πουαναφζρονται ςτθδιακιρυξθ. Στθνπερίπτωςθ 

πουτο/τα προςφερόμενο/α είδοσ/θ παρουςιάηει/ουναποκλίςεισ ιδιαφοροποιιςεισ 

απόαυτάπουκακορίηονταιαπότιστεχνικζσπροδιαγραφζστθσ Διακιρυξθσ,κααπορρίπτεται. 

 

4.ΦΤΙΚΑΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑΚΑΙΙΔΙΟΣΗΣΕΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 

Τα υπό προμικειααντιδραςτιριακαπρζπειναπλθροφντουσπαρακάτωόρουσ: 

1. ΝαανταποκρίνονταιπλιρωσςτισανάγκεστθσΥπθρεςίασγιατθχριςθτουσςτουσαναλυτζσ. 

2. Ναςυνοδεφονταιαπόςαφείσοδθγίεσχριςεωσ. 

3. Ναζχουντονκατάτοδυνατόμακρφτεροχρόνολιξεωσ. 

4. Τοπροϊόνκαπρζπειναείναιπρόςφατθσπαραγωγισκαικατάτθνθμερομθνίαπαράδοςιστουνα 

μθνζχειπαρζλκειτο1/3τουλάχιςτοντθσςυνολικισδιάρκειασηωιστου. 

5. Σεπερίπτωςθ πουκαπαρατθρθκεί αλλοίωςθ τουπροϊόντοσπροτθσλιξεωστουκαιενϊζχουν 

τθρθκείοιπροβλεπόμενεσαπότον καταςκευαςτιςυνκικεσςυντθριςεϊστου, υποχρεοφταιο 

προμθκευτισςτθναντικατάςταςθτθσαλλοιωκείςασποςότθτασ. 

6. Το εκάςτοτε Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με 

εργαςτθριακά δεδομζνα όλωντωνπαρτίδων τωνπροϊόντων τόςοκατάτθνοριςτικι παραλαβι, όςο 

και κατά τθνδιάρκεια χριςεωσ, μετά από ςχετικι τεκμθριωμζνθ αναφορά τουΔ/ντοφτου 

Εργαςτθρίου. 

7. Πλαταυπόπρομικειααντιδραςτιριακααξιολογοφνταικατάτθδιαδικαςίατθσπρομικειασκαι κα 

ελζγχονταικατάτθν διαδικαςίατθσπαραλαβισ. 
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8. ΤΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ KAI ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΤΩΝ 

ΘΛΕΚΤΟΛΥΤΩΝ ΝΑ ΦΕΟΥΝ ΤΘΝ ΣΘΜΑΝΣΘ CΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ 98/79/Ε.Κ. ΚΑΙ ΝΑ 

ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΘΜΑΝΣΕΩΝ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ ΑΡΟΙΨΘΣ 

 

5.ΤΚΕΤΑΙΑ 

Θςυςκευαςίακαείναιόπωσαυτιτου εργοςταςίουπαραγωγισ,χωρίσάλλθχρθματικι 

επιβάρυνςθτωνςχετικϊνυλικϊνςυςκευαςίασ,πουδενεπιςτρζφονταιςτονπρομθκευτι. 

Σεεμφανζσςθμείοτθσςυςκευαςίασ,κακϊσκαιςεκάκεμονάδατουπεριεχομζνουτθσ,πρζπει 

νααναγράφονται οιπαρακάτωΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ςταΕλλθνικάιΑγγλικάεκτόσεάνθΥπουργικιΑπόφαςθ 

εναρμόνιςθστθσΟδ.98/79/ΕΚορίηειδιαφορετικά: 

1. Επωνυμία και διεφκυνςθ καταςκευαςτι. Εάν ο καταςκευαςτισ εδρεφει ςε χϊρα εκτόσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ πρζπει να αναγράφεται θ Επωνυμία και θ διεφκυνςθ του εγκατεςτθμζνου ςτθν Κοινότθτα 

εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του καταςκευαςτι. 

2. Τα 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. 

3. Τον κωδικό τθσ παρτίδασ, μετά από τθν λζξθ "ΡΑΤΙΔΑ" ι τον αφξοντα αρικμό. 

4. Θ θμερομθνία μζχρι τθν οποία το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αςφαλϊσ χωρίσ υποβιβαςμό 

τθσ επίδοςθσ. 

5. Κατά περίπτωςθ, θ ζνδειξθ, με τθν οποία κα επιςθμαίνεται ότι πρόκειται για "προϊόν" που 

χρθςιμοποιείται inνitrο ι μόνο για τθν αξιολόγθςθ επιδόςεων. 

6. Τισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ ι και χειριςμοφ. 

7. Τισ ενδεδειγμζνεσ προειδοποιιςεισ ι και προφυλάξεισ. 

 

Κάκεςυςκευαςίακαπρζπειναπεριλαμβάνει, εκτόσεάνθ 

ΥπουργικιΑπόφαςθεναρμόνιςθστθσΟδ.98/79/ΕΚορίηειδιαφορετικά,ταεξισ: 

1. Ταςτοιχείατθσετικζτασπλθντωνπαραγράφων4και5. 

2. Τθν ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ του αντιδρϊντοσ προϊόντοσ και τθν ποςότθτα ι τθ 

ςυγκζντρωςιτουιτωνδραςτικϊνςυςτατικϊντουιτωναντιδραςτθρίωνιτουςυνόλου (kit). 

3. Διλωςθότιτοδιαγνωςτικόπροϊόνπεριζχειόλαταςυςτατικάπουαπαιτοφνταιγιατθνμζτρθςθ. 

4. Τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και το χρόνο διατιρθςθσ μετά τθν πρϊτθ αποςφράγιςθ τθσ αρχικισ 

ςυςκευαςίασ,κακϊσκαιτισ ςυνκικεσαποκικευςθσκαιςτακερότθταστων αντιδραςτθρίωνεργαςίασ. 

5. Τισεπιδόςειστουπροϊόντοσαναφορικάμετθναναλυτικιευαιςκθςία,τθνεξειδίκευςθ,τθνακρίβεια, τθν 

επαναλθψιμότθτα, τθν αναπαραγωγιμότθτα, τα όρια ανίχνευςθσ και τισ γνωςτζσ αλλθλεπιδράςεισ. 

6. Ζνδειξθ τουτυχόν απαιτοφμενου ειδικοφ εξοπλιςμοφ και πλθροφορίεσ γιατθναναγνϊριςθ 

τουειδικοφαυτοφεξοπλιςμοφ,προκειμζνουναχρθςιμοποιείταιςωςτά. 

7. Τον τφπο τουδείγματοσ που πρζπει να χρθςιμοποιείται, τισ τυχόν ειδικζσ ςυνκικεσ ςυλλογισ, 

προεπεξεργαςίασκαι κατά περίπτωςθ, τισ ςυνκικεσ αποκικευςθσ και οδθγίεσ για τθν 

προετοιμαςίατουαςκενοφσ. 

8. Λεπτομερισπεριγραφιτθσακολουκθτζασδιαδικαςίασγιατθχριςθτουπροϊόντοσ. 

9. Τθ διαδικαςία μετριςεωσ που πρζπει να ακολουκείται με το διαγνωςτικό προϊόν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατάπερίπτωςθ: 

 Τθσαρχιστθσμεκόδου. 
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 Των ειδικϊναναλυτικϊνχαρακτθριςτικϊνεπιδόςεωσ(ευαιςκθςία,εξειδίκευςθ,ακρίβεια, 

επαναλθψιμότθτα,αναπαραγωγιμότθτα,όριαανίχνευςθσ,φάςμα μετριςεων,πλθροφορίεσπου 

απαιτοφνταιγιατον ζλεγχοτωνγνωςτϊνςχετικϊνπαρεμβολϊν)τωνπεριοριςμϊντθσμεκόδουκαι 

τωνπλθροφοριϊν, όςοναφορά τθχρθςιμοποίθςθ, εκμζρουσ τουχριςτθ,τωνδιαδικαςιϊν και 

υλικϊνμετριςεωναναφοράσ. 

 Τωνπλθροφοριϊν, πουαφοροφνκάκεεπιπλζονδιαδικαςίαιχειριςμό,οοποίοσαπαιτείται,πριν 

απότθχρθςιμοποίθςθ τουδιαγνωςτικοφπροϊόντοσ(π.χ.αναςφςταςθ,επϊαςθ,ζλεγχοσοργάνων κ.ά.). 

 Ενδείξεωνγιατοκατάπόςοαπαιτείταιεκπαίδευςθτωνχρθςτϊν. 

 Τα μζτρα που πρζπει να λαμβάνονται, ςε περίπτωςθ αλλαγϊν ςτισ αναλυτικζσ επιδόςεισ του 

προϊόντοσ. 

 Τισκατάλλθλεσγιατουσχριςτεσπλθροφορίεσςχετικάμε: 

 Τονεςωτερικόζλεγχοποιότθτασ,ςυμπεριλαμβανομζνων καιτωνδιαδικαςιϊνεπικφρωςθσ. 

 Αναφοράςτοντρόποβακμονόμθςθστουπροϊόντοσ. 

10. Ταμεςοδιαςτιματα αναφοράσγιατισπροςδιοριηόμενεσ ποςότθτεσςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

περιγραφιστουπλθκυςμοφαναφοράσπουπρζπειναλαμβάνεταιυπόψθ. 

11. Αντοπροϊόνπρζπειναχρθςιμοποιείται ςεςυνδυαςμό ιναεγκακίςταται ιναςυνδζεται με άλλα 

ιατροτεχνολογικάπροϊόντα ι εξοπλιςμό, προκειμζνου να λειτουργιςει ςφμφωνα με τον προοριςμό 

του,επαρκιςτοιχείαγιαταχαρακτθριςτικά του,ϊςτεναείναιδυνατιθεπιλογι των 

ενδεδειγμζνωνπροϊόντωνιεξοπλιςμοφπουπρζπεινα χρθςιμοποιοφνται,προκειμζνουνα 

επιτυγχάνεταιαςφαλισκαικατάλλθλοσςυνδυαςμόσ. 

12. Πλεσοιπλθροφορίεσ πουαπαιτοφνταιγιατονζλεγχοτθσορκισεγκατάςταςθσ τουπροϊόντοσ καιτθσ 

ορκισ καιαςφαλοφσ λειτουργίασ του,κακϊσ καιλεπτομερι ςτοιχεία γιατθφφςθ καιτθ 

ςυχνότθτατθσςυντιρθςθσκαιτθσβακμονόμθςθσπουαπαιτοφνταιγιαναεξαςφαλίηεταιθ ορκικαι 

αςφαλισλειτουργίατουπροϊόντοσ. 

13. Ρλθροφορίεσγιατθδιάκεςθτωναποβλιτων. 

14. Ρλθροφορίεσςχετικάμε κάκεπρόςκετθεπεξεργαςίαιχειριςμόπουαπαιτείταιπροτοφ 

χρθςιμοποιθκείτοπροϊόν(π.χ.αποςτείρωςθ,τελικιςυναρμολόγθςθκ.ά.). 

15. Τισαπαραίτθτεσοδθγίεσγιατοενδεχόμενοφκοράστθσπροςτατευτικισςυςκευαςίασ. 

16. Τισπροφυλάξεισ πουπρζπειναλαμβάνονταιγιατουστυχόνειδικοφσκαιαςυνικεισκινδφνουσ 

πουςχετίηονταιμε τθχρθςιμοποίθςθιτθδιάκεςθτωνδιαγνωςτικϊνπροϊόντων 

ςυμπεριλαμβανομζνων τωνειδικϊνμζτρωνπροςταςίασ,αντοδιαγνωςτικόπροϊόνπεριζχει 

ουςίεσ ανκρϊπινθσιηωικισπροζλευςθσ,που πρζπειναεφίςταταιθ προςοχιτωνχρθςτϊνςτθδυνθτικι 

μολυςματικιφφςθτθσ. 

17. Τθνθμερομθνίαεκδόςεωσιτθσπλζονπρόςφατθσανακεϊρθςθστωνοδθγιϊνχριςεωσ. 

 

Σα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να προςφερκοφν ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ από τθν 

προμθκεφτριαεταιρίαςυςκευαςίεσ. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ 

Οιπρομθκευτζσυποχρεοφνταιναδθλϊςουν:  

Α)χϊραπροζλευςθστωνυλικϊν και αντιδραςτθρίων. 

Β)Εργοςτάςιοκαταςκευισκαιτόποεγκατάςταςιστου. 
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Γ)Χρόνοπαράδοςθσςε θμερολογιακζσθμζρεσαπότθνπαραγγελία.  

Δ)Χρόνοηωισ(θμερομθνίαπαραγωγισκαιλιξθσ κακϊσ και χρόνο ηωισ μετά τθν πρϊτθ ειςαγωγι ςτον 

αναλυτι). 

Ε)Τθςυςκευαςίατουυλικοφπουπρζπειναείναιτουεργοςταςίουκαταςκευισ. 

 Οιπρομθκευτζσναπροςκομίςουνβεβαίωςθαρμόδιασαρχιστθσχϊρασπουζχειζδρατο 

εργοςτάςιοπαραγωγισαντιδραςτθρίων,θοποίακαβεβαιϊνειότιτοεργοςτάςιοδιακζτειάδεια 

δυνατότθτασπαραγωγισinνίtrοαντιδραςτθρίων. 

 Οιπρομθκευτζσυποχρεοφνταικατάτοςτάδιοτθσαξιολόγθςθσςε 

επίδειξθδιενζργειαστωνεξετάςεωνμεταπροςφερόμεναυλικάκαιτουσυπάρχοντεσαναλυτζσ,εφόςοντο

υσηθτθκείαπότθνΕπιτροπιτουδιαγωνιςμοφ. 

 Οιςυμμετζχοντεσπρζπεινακατακζςουνδιλωςθότιμποροφνναλάβουνόλατααναγκαίαμζτρα 

απόςυρςθστουπροϊόντοσαπότθναγορά,ςε περίπτωςθπουθχριςθτουκζτειςεκίνδυνοτθν 

υγείαικαιτθναςφάλειατωναςκενϊν,τωνχρθςτϊνιενδεχομζνωσάλλωνπροςϊπωνκακϊσκαι 

τθναςφάλειαπραγμάτων. 

 Οιπρομθκευτζσυποχρεοφνταιναδθλϊςουνεγγράφωσότιμεταπροςφερόμενααντιδραςτιριακαι 

ανταλλακτικάκακϊσκαιταυλικάβακμονόμθςθσκαιελζγχουδιαςφαλίηουντθναπρόςκοπτθ 

λειτουργίατουβιοχθμικοφεργαςτθρίου. 

 Τθναντιςτοιχίααντιδραςτθρίωνκαιπαντόσείδουσαπαιτοφμενωναναλωςίμωνγιατθνδιενζργεια 

τθσκάκεεξζταςθσ. 

 ΟαρικμόσαναλυτϊνπουκαπρζπειναδιακζςειςτοΝοςοκομείοοπρομθκευτισπρζπεινα 

ανταποκρίνεταιςτισανάγκεστουΝοςοκομείου. 

 

Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι: 

1. Αναλϊςιμα αντιδραςτιρια και λοιπά υλικά που δεν περιλαμβάνονται ςτουσ αναλυτικοφσ 

πίνακεσκόςτουσεξετάςεωντθσπροςφοράσ τουσ καιτυχόναπαιτθκοφνκατάτθδιάρκειατθσ ςφμβαςθσ 

γιατθλειτουργία τουαναλυτικοφ ςυςτιματοσ, καπαραδίδονται ςτο Νοςοκομείο δωρεάν,εκτόσεάν 

οπραγματικόσαρικμόστωνεξετάςεωνυπερβείτοναρικμόεξετάςεωνπου 

δθλϊνονταιότικαπραγματοποιθκοφνκατ’ζτοσ. 

2. Ροςότθτεσαναλωςίμωνκαι λοιπϊνυλικϊνπου καυπερβαίνουντισποςότθτεσπουδθλϊνονται 

ςτονπίνακατθσπροςφοράστουσγιατοναρικμόεξετάςεωνπουδθλϊνονταικαπαραδίδονται 

ςτοΝοςοκομείοδωρεάν. 

 

Β. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑΟΡΓΑΝΑ 

Αναφζρονται οιπαρακάτωτφποιαναλυτϊν, οι οποίοιείναιαπαραίτθτοιγιατθνεκπλιρωςθτθσ 

αποςτολιστωνεργαςτθρίων,ςφμφωναμετισανάγκεστουσ,τουσδιατικζμενουσπόρουσκαιτοςφςτθμα 

λειτουργίαστουσ. 

1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΘΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΥΓΑΣ ΧΘΜΕΙΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΘΤΑΣ 

2. ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΘΛΕΚΤΟΛΥΤΩΝ ΜΕ ΙΟΝΤΟΕΡΙΛΕΚΤΙΚΑ ΘΛΕΚΤΟΔΙΑ 

Τοserνίceκαιτααναλϊςιμα,πζραντωναναφερομζνων καβαρφνουντονπρομθκευτι,οοποίοσκα ζχει και 

τθν υποχρζωςθ να εκπαιδεφςει  τουσ χειριςτζσ των οργάνων δωρεάν, ςτον χϊρο των 

εργαςτθρίωντουεκάςτοτεΝοςοκομείου. 
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Β.1ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ -ΤΠΕΤΘΤΝΕΔΗΛΩΕΙΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ–ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 

Κάκεπρομθκευτισυποχρεοφταινακατακζςειταπαρακάτωζντυπακαιπιςτοποιθτικά 

μαηίμετθντεχνικιπροςφοράτου(επίποινιαπόρριψθσ): 

1. Βεβαίωςθ τουΟίκου καταςκευισ τουμθχανιματοσότι όλα τα προςφερκζντα ςτο διαγωνιςμό 

αντιδραςτιριακαιαναλϊςιμα(πουκαχρθςιμοποιοφνται απότομθχάνθμα) είναι καταςκευαςμζνα από τον 

ίδιο οίκο (εκτόσ αν γίνεται διαφορετικι μνεία ςτισ επιμζρουσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των αναλυτϊν) 

και προτείνονταιγιακανονικιχριςθ,και είναιαπόλυταςυμβατάμεταθλεκτρονικάκαι μθχανικάμζρθτου 

μθχανιματοσ,καιότιδενκαεπθρεάςουντθν ομαλικαιαπρόςκοπτθλειτουργίατου. 

2. ΒεβαίωςθτουΟίκουκαταςκευιστουμθχανιματοσ, ότιθπροςφζρουςα εταιρεία (προμθκευτισ) είναι 

εξουςιοδοτθμζνθ ωσπροσ τθνπαροχι πλιρουσ Τεχνικισ και Επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ (serνice, 

ανταλλακτικά) και ότι ςτελζχθ τθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του Οίκου 

καταςκευισ.Αποδεικτικάωσπροστθνεκπαίδευςθκαιτθν διάρκειακαςυνυποβλθκοφνμετθ βεβαίωςθ. Να 

διατίκεται από τθν προςφζρουςα εταιρεία (προμθκευτι) Τεχνικι υποςτιριξθ με ζδρα τθ 

Θεςςαλονίκθ, θ οποία να είναι πιςτοποιθμζνθ με ISO.  

3. Να κατατεκοφν δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ (ΕΚ) για τουσ αναλυτζσ, αντιδραςτιρια , calibrator, 

controlsμε τατεχνικάτουσφυλλάδια 

4. ΝακατατεκείτοπιςτοποιθτικόCEκατάτθν οδθγία98/79/ΕΚτωναντιδραςτθρίων,βακμονομθτϊν, 

υγρϊνποιοτικοφελζγχουκαιαναλωςίμων και θλεκτροδίων κατάκωδικόπροςφερόμενουείδουσ. 

5. ΝακατατεκείτοπιςτοποιθτικόCEκατάτθνοδθγία98/79/ΕΚτωναναλυτϊν. 

6. Οδθγίεσ χριςεωσ ( εςϊκλειςτα) των αντιδραςτθρίων και των αναλωςίμων από τα οποία να 

προκφπτειοπροοριςμόσχριςθσκαιθαξιολόγθςθ τωνπροςφερομζνων ειδϊνςτουσ 

προςφερόμενουσαναλυτζσ. 

7. Ριςτοποιθτικό από κοινοποιθμζνο ςτθνΕυρωπαϊκι Ζνωςθ οργανιςμό, ότι ο ςυμμετζχων τθρεί 

Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ, ςφμφωνα μετθν ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32/16-01-04) 

ΥπουργικιΑπόφαςθ«Αρχζσκαι κατευκυντιριεσγραμμζσορκισπρακτικισδιανομισ 

ιατροτεχνολογικϊνπροϊόντων». 

8. Ριςτοποιθτικό απόκοινοποιθμζνο ςτθνΕυρωπαϊκιΖνωςθοργανιςμό,ότιοκαταςκευαςτιστθρεί 

Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ, ςε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν είναι ο ίδιοσ 

καταςκευαςτιστουπροϊόντοσ. 

9. Κατάκεςθ ςτοιχείων με τθν υψθλι επαναλθψιμότθτατου μθχανιματοσ, τεκμθριωμζνθ με 

πιςτοποιθτικάκαιγραφικζσπαραςτάςεισαπότονΟίκοκαταςκευισ. 

10.Κατάκεςθπλιρουσαναφοράσςχετικάμετθνακρίβειατωνμετριςεων(απότομθχάνθμα)ςεςχζςθ 

μετισεκάςτοτεμεκόδουσαναφοράσ. 

11.Σεπερίπτωςθ πουομειοδότθσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανακθρυχκεί μειοδότθσ και για τον 

επόμενοδιαγωνιςμό υποχρεοφται ςτθναντικατάςταςθ τωναναλυτϊν,εφόςοναυτοίυπερβαίνουν 

τθντετραετίααπότθν θμερομθνίακαταςκευιστουσ. 

12.Σεπερίπτωςθπουο μειοδότθστουπαρόντοσδιαγωνιςμοφδενείναιμειοδότθσκαιγιατονεπόμενο 

διαγωνιςμό υποχρεοφται ςτθναπόςυρςθ τωναναλυτϊν τθνθμερομθνία πουκαοριςκείαπότο 

αρμόδιοόργανοτουΝοςοκομείου. 

13.Ρεριγραφιτουμθχανιματοσ πουκαπροςδιορίηει ακριβϊστοείδοσκαιτοντρόπολειτουργίασκαι 

ςτθνΕλλθνικι.Ραρεκκλίςεισαπότα κακοριηόμενατεχνικάκαιλειτουργικάχαρακτθριςτικάτθσ 

παροφςθσ,δεν μποροφνναγίνουναποδεκτζσ.Θεπιτροπιαξιολόγθςθσδφναταικατάτθνκρίςθτθσ 
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ναηθτιςειαπότον προμθκευτιτυχόνδιευκρινιςεισεπίτωναναγραφομζνωνςτθνπροςφοράτου, 

ςυμπλθρωματικάςτοιχείαγιατθν πλθρζςτερθδιαπίςτωςθτωντεχνικϊνχαρακτθριςτικϊνκαι δυνατοτιτων 

τθσ ςυςκευισ ιακόμθ καιτθνεπίδειξθ ςελειτουργία τθσ ςυςκευισ, χωρίσ καμία 

απαίτθςθτουπρομθκευτι 

14.Φυλλάδιο τθσεταιρίασ (ROSPΕCΤUS) γιατοςυγκεκριμζνο ςφςτθμα πουκαπεριζχει ταγενικά 

τεχνικάχαρακτθριςτικάτου. 

15.Ζγγραφθ διλωςθ του προμθκευτι ότι κα προςκομίςει το/τα μθχάνθμα/τα ςε τριάντα 

(30)θμερολογιακζσθμζρεσαπότθνυπογραφιτθσςφμβαςθσ. 

16.Ζγγραφθδιλωςθότιαναλαμβάνειτθνυποχρζωςθναδιακζςειυπάλλθλο επιςτθμονικισ 

υποςτιριξθσ,οοποίοσκαεπιδείξει ςτοπροςωπικό τθσυπθρεςίασ τοντρόπολειτουργίασ 

καιχειριςμοφκακϊσκαιταπροςτατευτικά 

μζτρααςφαλείασπροςωπικοφκαιυλικοφχωρίστθνοικονομικιεπιβάρυνςθτθσυπθρεςίασ. 

17.Ζγγραφθ εγγφθςθ - διλωςθ για τθ δυνατότθτα υποςτθρίξεωσ, με επιςκευζσ, ανταλλακτικά, 

βακμονόμθςθ,ςχετικιπλθροφόρθςθκ.λ.π.όπωσπροβλζπεται. 

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

 

Β.2.ΕΛΕΓΧΟΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΟΡΟΙΑΠΟΔΟΧΗ 

Οπρομθκευτισυποχρεοφταιναπαραδϊςει,με τθνπρϊτθπαράδοςθκατάτθνπαράδοςθτων 

αντιδραςτθρίωνκαι 

ζγγραφθεγγφθςθκαλισλειτουργίασ,θοποίαπρζπειναςυνοδεφειτοδιατικζμενοαπ'αυτόνμθχάνθμα: 

Θ Ζγγραφθεγγφθςθκαλισλειτουργίασ π ρ ζ π ε ι  ν α  α φ ο ρ ά  ό λ ο  το χρονικόδιάςτθματθσΣφμβαςθσ,  

απότθνθμερομθνία παραλαβισ τουςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ μετονςυγκεκριμζνο Εργαςτθριακό 

Αρικμό (SerialΝumber),οοποίοσκααναγράφεταιςτθνςφμβαςθπρομικειαστωναντιδραςτθρίων. 

Μζςας'αυτό 

τοχρονικόδιάςτθμα,οπρομθκευτισυποχρεϊνεταιναεπιςκευάςειινααντικακιςτάοποιοδιποτε εξάρτθμα 

ιμζροσ του,ικαι ολόκλθρο τοςφςτθμα (μθχάνθμα, όργανο, ςυςκευι) χωρίσ καμία 

οικονομικιεπιβάρυνςθτθσΥπθρεςίασ. 

Τοεκτόσλειτουργίασχρονικόδιάςτθμα,αρχίηειαπότθςτιγμιτθσ ειδοποίθςθσπροστον 

προμθκευτιγιατθβλάβθκαιλιγειμε τθνπαράδοςθτουςυςτιματοσςε λειτουργία.Τοχρονικόαυτό 

διάςτθμα δενπρζπει να υπερβαίνει ςεκαμία περίπτωςθ τισ δφο (2)ϊρεσ. 

 

Β.3.ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ομακροςκοπικόσζλεγχοστωναντιδραςτθρίωνκαιτουδιατικζμενουμθχανιματοσ,γίνεταιαπό 

τθναρμόδιαεπιτροπιελζγχουκαιπαραλαβισςεκάκεπαράδοςθκαικααποςκοπείςτθδιαπίςτωςθ: 

Α)Τθσκαλισκαταςτάςεωσαπόάποψθεμφανίςεωσ,πλθρότθτασ,λειτουργικότθτασ,κακϊςεωνι φκοράσ. 

Β)Τθσςυμφωνίαστωνχαρακτθριςτικϊνςτοιχείωντουείδουσμε αυτάπουπροςδιορίηονταιςτθν 

παροφςακακϊσκαιτωντελικϊνόρωνκαιςυμφωνιϊνπουςυμπεριλαμβάνονταιςτθςφμβαςθ.  

Γ)ΤθσφπαρξθστωνεγγράφωνκαιεντφπωνπουαναφζρονταιςτθΔιακιρυξθ. 

Δ)Τθνπαράδοςθεγχειριδίουχριςεωσγιακάκε αναλυτιςτθνΕλλθνικι. 

Ρρινγίνειοζλεγχοσ,τωνπαραπάνωαπότθν επιτροπιπαραλαβισ,οπρομθκευτισείναι υποχρεωμζνοσ να 

διακζςει ειδικό ι ειδικοφσ τεχνικοφσ που κα παραμείνουν ςτθ διάκεςθ τθσ επιτροπισ γιαεπίδειξθ 

καιεξθγιςεισ πάνωςτο χειριςμό, τθλειτουργία καιτθκεωρία τουυπό προμικειαςυςτιματοσ.Θ 
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διάρκειατθσεπίδειξθσαυτισκαείναιαπόμία(1)θμζραζωσζξι(6)το περιςςότερο ανάλογα με τθν απαίτθςθ 

τθσ επιτροπισ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ τθσ Υπθρεςίασ. 

Ρρινγίνειθπαραλαβιτουδιατικζμενουμθχανιματοσκαπρζπειναδοκιμαςτείςεδουλειάρουτίνασ 

γιατουλάχιςτονπζντε(5)μζρεσκαιίςωσπεριςςότεροαναπαιτθκείαπότθνΥπθρεςία. 

 

Β.4.ΔΙΑΦΟΡΑ 

Σεκατάλλθλθκζςθτουμθχανιματοσ ναεπικολλθκείπινακίδαμεμζριμνατουπρομθκευτιςτθνοποία 

κααναγράφονται: 

Α)Θονομαςία,τομοντζλοκαιοSΕRΙΑLΝUΜBΕRτουμθχανιματοσ.  

Β)Ταςτοιχείατουκαταςκευαςτικαιπρομθκευτι. 

Γ)Ο αρικμόσςφμβαςθσγιατθνπρομικειατωναντιδραςτθρίωνκαιτοζτοσυπογραφιστθσ. 

Οι όροιτθσπαροφςαστεχνικισπεριγραφισπουπεριζχονταιςτθδιακιρυξθείναιαπαράβατοι,είναι 

δεςμευτικοίγιατον προμθκευτικαι καπεριλαμβάνονταιςτθ ςφμβαςθπρομικειαστων αντιδραςτθρίων. 

Πςον αφορά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκπρόκεςμθ παράδοςθ, ακαταλλθλότθτα ειδϊν, 

απόρριψθαυτϊνκαιαντικατάςταςθκ.λ.π.ιςχφουνοιδιατάξειστουΡ.Δ.118/2007. 

 

Β.5.ΦΤΛΛΟΤΜΜΟΡΦΩΕΩ( Επίποινιαπόρριψθσ) 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται μαηί με τθν προςφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΕΩΣ. 

Αυτόείναιφφλλοςυςχετίςεωσ τθσπροςφοράσ μετισαπαιτιςεισ τθσπαροφςασ περιγραφισ. Στο φφλλο 

αυτό κα αναφζρονται με λεπτομζρεια όλεσ οι υπάρχουςεσ ςυμφωνίεσ ι 

αποκλίςειστωνχαρακτθριςτικϊντωνπροςφερόμενων αντιδραςτθρίωνκαιτουμθχανιματοσςεςχζςθ 

μετααναφερόμενα ςτθνπαροφςαπεριγραφι.Οπρομθκευτισκαπρζπεινααπαντάςτθνπεριγραφι 

παράγραφοπροσπαράγραφο. 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΦΤΛΛΟΤΤΜΜΟΡΦΩΗ 

α/α ΣΕΧΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(Οαφξων 

αρικμόστθσ 

παροφςασ) 

(Θαπάντθςθτουπροςφζρονταςχετικά 

μετθνςυμφωνίαιμθμετιστεχνικζσ 

απαιτιςειστθσπαροφςασ) 

(Σαφισπαραπομπιςτα 

επιςυναπτόμεναζγγραφα-εγχειρίδια, 

προστεκμθρίωςθτθσαπάντθςθσ) 
 

 

Γ.ΣΕΧΝΙΚΕΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝΚΑΙΑΝΑΛΤΣΩΝ 

 

 

Γ .1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΤΣΟΜΑΣΟY ΒΙΟΧΗΜΙΚΟY ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΓΡΑ ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΑΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ 

1. Ο Βιοχθμικόσ randomaccess αναλυτισ, να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καινοφργιοσ και 

αμεταχείριςτοσ και να ενςωματϊνει τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ όπωσ φωτομετρία, ISE, 

κολοςιμετρία. 

2. Να διακζτει ιοντοεπιλεκτικά θλεκτρόδια ι άλλο ιςοδφναμο ςφςτθμα για τθν μζτρθςθ Κ, Νa, Cl. 

Απαραιτιτωσ να προςφερκοφν οι ποςότθτεσ των θλεκτροδίων που απαιτοφνται για τθν διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ και να κατατεκοφν τα CE των θλεκτροδίων. 
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3. Θ επεξεργαςία των εξετάςεων να γίνεται με τυχαία επιλογι δειγμάτων (randomaccess) 

4. Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 600 φωτομετρικϊν εξετάςεων/ϊρα 

5. Να ζχει τουλάχιςτον 60 κζςεισ αντιδραςτθρίων. 

6. Να δζχεται πρωτογενι ςωλθνάρια, καψάκια και μικροκαψάκια ςε ςωλθνάριο. 

7. Να ζχει τθ δυνατότθτα φόρτωςθσ δειγμάτων χωρίσ διακοπι τθσ λειτουργίασ του 

8. Να υποςτθρίηει ανάγνωςθ γραμμικοφ κϊδικα (bar-code) δειγμάτων & αντιδραςτθρίων 

9. Θα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ αντιδραςτθρίων χωρίσ διακοπι τθσ 

λειτουργίασ του. 

10. Τα επείγοντα δείγματα να αποκτοφν προτεραιότθτα ζναντι των δειγμάτων ρουτίνασ και θ 

δειγματολθψία τουσ να πραγματοποιείται άμεςα, χωρίσ να αφαιροφνται δείγματα ρουτίνασ και χωρίσ 

να ςταματάει ο αναλυτισ. 

11. Να ζχει χωρθτικότθτα τουλάχιςτον 100 δειγμάτων. 

12. Θ μεταφορά ςφάλματοσ από δείγμα ςε δείγμα (catty-over) να είναι ζωσ 1ppm. 

13. Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ πιγματοσ.  

14. Να εκτελεί απαραίτθτα όλεσ τισ αναγραφόμενεσ ςτθν κατάςταςθ εξετάςεισ. 

15. Να ζχει τθ δυνατότθτα αμφίδρομθσ ςφνδεςθσ με θλεκτρονικό υπολογιςτι και ςφςτθμα 

διαχείριςθσ αποτελεςμάτων LIS. Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον μειοδότθ.  

16. Να διακζτει πλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου. 

17. Να ανιχνεφει ςτο προσ ανάλυςθ δείγμα δείκτεσ οροφ (λιπαιμία, αιμόλυςθ, ίκτερο). 

18. Να παρζχει δυνατότθτα εντοπιςμοφ βλαβϊν. 

19. Θ ςτάκμθ των υγρϊν (δείγματα, αντιδραςτιρια, απόβλθτα, απορρυπαντικά, αντιδραςτιρια 

ISE) να ελζγχεται αυτόματα και να ειδοποιείται ο χειριςτισ. 

20. Να λειτουργεί υπό τάςθ 220 V. 

21. Τα προςφερόμενα αντιδραςτιρια να είναι απαραίτθτα του ιδίου οίκου καταςκευισ και 

απολφτωσ ςυμβατά με τον προςφερόμενο αναλυτι, να κατατεκεί ςχετικι βεβαίωςθ από τον 

καταςκευαςτικό οίκο του αναλυτι. Για δυο εξετάςεισ, το μζγιςτο, για τισ οποίεσ τα αντιδραςτιρια κα 

είναι άλλου οίκου καταςκευισ, να αναφερκοφν ποιεσ είναι οι εξετάςεισ αυτζσ και να κατατεκεί ςχετικι 

βεβαίωςθ από τον καταςκευαςτικό οίκο του αναλυτι ωσ προσ τθ ςυμβατότθτα των αντιδραςτθρίων με 

τον προςφερόμενο αναλυτι. 

22. Να εκτελεί αυτόματεσ επαναλιψεισ, επαναλιψεισ με αραιϊςεισ χωρίσ παρζμβαςθ του χειριςτι 

κακϊσ και αυτόματεσ αραιϊςεισ κακοριηόμενεσ από τον χειριςτι. 

23. Τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ, χωρίσ να απαιτείται αναςφςταςθ ι μετάγγιςθ ι 

άλλθ παρζμβαςθ από τον χειριςτι και να αναγνωρίηονται και να καταχωροφνται αυτόματα από τον 

αναλυτι μζςω αναγνϊςτθ γραμμικοφ κϊδικα. Σε δφο εξετάςεισ, το μζγιςτο, για τισ οποίεσ κα 

απαιτθκεί μετάγγιςθ των αντιδραςτθρίων να αναφερκεί ποιεσ είναι οι εξετάςεισ αυτζσ και ποια θ 

ςτακερότθτα των αντιδραςτθρίων μετά τθ μετάγγιςθ. 

24. Να περιλαμβάνει UPS online& ςφςτθμα παροχισ κατάλλθλθσ ποιότθτασ νεροφ, αν αυτό 

απαιτείται για τθ λειτουργία του αναλυτι και θ δαπάνθ χριςθσ και όλα τα αναλϊςιμα των ςυςτθμάτων 

αυτϊν να επιβαρφνουν τον προμθκευτι.  

25. Ο αναλυτισ να ενθμερϊνει αυτόματα, με οποιοδιποτε τρόπο (οπτικά μζςα πχ CD-ROM, κάρτα 

BARCODE, διαδίκτυο κτλ) ι θ προμθκεφτρια εταιρεία να ενθμερϊνει εγκαίρωσ με δικι τθσ ευκφνθ τουσ 
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φακζλουσ, για τισ τιμζσ των CONTROLS και CALIBRATORS ανά εξζταςθ ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο κάκε 

φορά LOTNUMBER (κωδικό παρτίδασ).  

26. Θ εταιρεία υποχρεοφται να καλφψει το κόςτοσ του εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, που κα 

πρζπει να γίνεται υποχρεωτικά ςε πιςτοποιθμζνα εργαςτιρια. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΠΟΤ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΣΕΛΟΤΝ ΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ 

ΑΝΑΛΤΣΕ 

ΕΣΗΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ  

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

Σάκχαρο (Οροφ, οφρων, ΕΝΥ) 46000 24000 

Ουρία (Οροφ, οφρων) 57000 32000 

Κρεατινίνθ (Οροφ, οφρων) 55000 32000 

Ουρικό Οξφ (Οροφ, οφρων) 6000 6000 

Κάλιο 55000 34000 

Νάτριο 55000 34000 

Αςβζςτιο ολικό (Οροφ, οφρων) 12000 6000 

Φϊςφοροσ (Οροφ, οφρων) 4500 3000 

Μαγνιςιο 7000 300 

Ολικι Χολερυκρίνθ 12000 9000 

Άμεςθ Χολερυκρίνθ 12000 9000 

AST (SGOT) 50000 30000 

ALT (SGPT) 50000 30000 

γ-GT 16000 9000 

Αλκαλικι Φωςφατάςθ 15000 4500 

LDH 27000 20000 

CPK 26000 20000 

CK-MB 17000 8000 

Αμυλάςθ (Οροφ, οφρων) 15000 15000 

Ψευδοχολθνεςτεράςθ 700 500 

Τριγλυκερίδια 6000 6000 

Χολθςτερόλθ 7000 7000 

HDL Χολθςτερόλθ 6000 4000 

LDL Χολθςτερόλθ 6000  

ApoA 100  

ApoB 100  

Lp(a) 100  

Μικροαλβουμίνθ οφρων 200 200 

RA-TEST Ροςοτικό (RF) 400 400 

Ολικά λευκϊματα οροφ 7500 4500 

Αλβουμίνθ οροφ 7500 4000 

Σίδθροσ 3000 2500 

Digoxin 400 200 
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ASTO 300 200 

Συμπλιρωμα C3 400 200 

Συμπλιρωμα C4 400 200 

ΑνοςοςφαιρίνθIgA 400 200 

ΑνοςοςφαιρίνθIgG 400 200 

ΑνοςοςφαιρίνθIgM 400 200 

Λεφκωμα οφρων/ΕΝΥ 500 200 

CRP 30000 15000 

Τρανςφερίνθ 800 1300 

 

 

Γ.2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑΛΤΣΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ ΜΕ ΙΟΝΣΟΕΠΙΛΕΚΣΙΚΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΑ 

1. Να είναι αυτόματοσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ και εφκολοσ ςτθ 

χριςθ. 

2. Να δίνει αποτζλεςμα ςε λιγότερο από 3 λεπτά. 

3. Να δζχεται δείγματα πλάςματοσ, οροφ και οφρων. 

4. Να ζχει χαμθλό κόςτοσ αναλωςίμων και αντιδραςτιρια με μεγάλο χρόνο ηωισ. 

5. Να περιζχει τα αντιδραςτιρια και το δοχείο αποβλιτων κατά προτίμθςθ ςε ςυςκευαςία 

πακζτου, απλοποιϊντασ τθ διαδικαςία αντικατάςταςισ του και αποκλείοντασ παράλλθλα τθν 

πικανότθτα επαφισ των χρθςτϊν με προϊόντα αίματοσ. 

6. Τα θλεκτρόδια να μθν απαιτοφν ςυντιρθςθ. 

7. Να διακζτει πρόγραμμα οικονομικισ λειτουργίασ (stand-by) για εξοικονόμθςθ αντιδραςτθρίων. 

8. Να φζρει ενςωματωμζνο δειγματολιπτθ, οκόνθ και εκτυπωτι. Τα αποτελζςματα να φαίνονται 

ςτθν οκόνθ και να εκτυπϊνονται. 

9. Να κάνει αυτόματθ βακμονόμθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ι κατϋεπικυμία του χειριςτι. 

10. Να διακζτει θλεκτρονικό υπολογιςτι για τθν αποκικευςθ των τιμϊν του ποιοτικοφ ελζγχου. 

11. Να διακζτει ςφςτθμα θχθτικισ ειδοποίθςθσ του χριςτθ όταν ανιχνευκεί θ ςωςτι ποςότθτα 

δείγματοσ. 

12. Να διακζτει ζξοδο για ςφνδεςθ με θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ 

 

1. Νάτριο 

2. Κάλιο 

3. Ιονιςμζνο Αςβζςτιο 
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Δ.ΖΗΣΟΤΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΤΣΕ ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 

ΓΝΘ 
ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 

ΓΝΘ Ο ΑΓΙΟ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΕΣΗΙΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 

ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΕΣΗΙΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ 

ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΤΣΩΝ 

ΑΤΣΟΜΑΣΟΙ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ 
ΑΝΑΛΤΣΕ ΤΓΡΑ                                                                                                               
ΧΗΜΕΙΑ ΜΕΑΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ 

2 2 198.220,43€ 245.793,33€ 

ΑΝΑΛΤΣΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ ΜΕ 

ΙΟΝΣΟΕΠΙΛΕΚΣΙΚΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΔΙΑ 

1  

 

3.200,00€ 

 

3.968,00 

ΤΝΟΛΟ   201.420,43€ 249.761,33€ 

 

θμείωςθ:Οιαναλυτζσκάκενοςοκομείουπουκαείναιτθσίδιασπαραγωγικότθτασκαπρζπεινα 

είναιτουίδιουκαταςκευαςτικοφοίκου,να 

χρθςιμοποιοφνταίδιααντιδραςτιρια,calibrators&controls.Σααντιδραςτιρια,calibrators&controls,ανα

λϊςιμακαπρζπειναείναιςυμβατάμε τουσπροςφερόμενουσαναλυτζσ. 

 

 

------------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙI ------------ 

  

ΠΙΝΑΚΑΒΑΙΚΩΝΕΞΕΣΑΕΩΝΠΟΤΠ
ΡΕΠΕΙΟ ΑΝΑΛΤΣΗ 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΣΩΝ 
 
 
 
 

Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΕΣΗΙΩ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΒΑΙΚΩΝΕΞΕΣΑΕΩΝΠΟΤΠΡΕΠΕΙΝΑΕΚΣΕΛΟΤ
ΝOIΣΤΠΟΤΒ1 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙΑΝΑΛΤΣΕ 

 
 

 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ  

Νάτριο 

 

200  

Κάλιο 200  

ΙονιςμζνοΑςβζςτιο 200  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI 
Δπξσπατθφ  Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο(ΔΔΔ/ESPD) 

ν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ζα αλαξηεζεί ζην ΔΖΓΖ καδί κε ηα 

ππφινηπα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο ζε κνξθή .xml, θαη .pdf σο ζπλεκκέλν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ 72785.  

Σν ΔΔΔ δελ πεξηιακβάλεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Καιχπηεη κφλν ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο 

(πξνεπηινγή) απφ πιεπξάο θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ θαη επηινγήο.  

Αλαθνξηθά κε ην ΔΔΔ ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο:  

Η Αλαζέηνπζα Αξρή:  

(α) Γεκηνπξγεί ην ΔΔΔ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Γηαθήξπμε, ζπκπιεξψλνληαο θαη επηιέγνληαο ηα 

θαηάιιεια πεδία κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el.  

(β) ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ ΔΔΔ, επηιέγεη εμαγσγή.  

(γ) ν αξρείν πνπ εμάγεηαη είλαη ζε κνξθή .XML θαη δελ είλαη αλαγλψζηκν (δελ «αλνίγεη» κε 

θάπνην γλσζηφ πξφγξακκα πνπ έρνπκε ζηνπο Η/Τ). ν αξρείν απηφ ην αλαξηά ζην 

Δ..Ζ.ΓΖ.. καδί κε ηα ππφινηπα έγγξαθα ηεο Γηαθήξπμεο.  

Ο ππνςήθηνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο:  

(α) Πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην ελ ιφγσ αξρείν απφ ην Δ..Ζ.ΓΖ.., λα ην απνζεθεχζεη ζηνλ Ζ/Τ 

ηνπ θαη λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el. ηελ ηζηνζειίδα 

απηή, πξέπεη λα επηιέμεη «Δηζαγσγή ΔΔΔ» θαη λα «αλεβάζεη» ην αξρείν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ «θαηέβαζε» απφ ην Δ..Η.ΓΗ..  

(β) ηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη ειεθηξνληθά ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

ζχληαμεο. Αλ είλαη δπλαηφ, ππνγξάθεη ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν.  

(γ) Δπηιέγεη «Δθηχπσζε». ν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή 

ε εθηχπσζή ηνπ κε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσηή, ζε κνξθή .PDF. ε πεξηβάιινλ 

Microsoft Windows, ην eΔΔΔ κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν .PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη 

ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία εθηχπσζεο PDF). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αξρείσλ .PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. ε 

πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔΔΔ κπνξεί λα εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή.  

(δ) Τπνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν .PDF πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην έρεη ππνγξάςεη 

ςεθηαθά ζηελ ηζηνζειίδα).  

(ε) Τπνβάιιεη θαη ην απηφ αξρείν ηνπ ΔΔΔ ζε κνξθή .XML ή ζε .PDF ζηνλ ειεθηξνληθφ 

θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.  

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ αμηνινγεί ην ΔΔΔ είηε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ 

.PDF είηε κε ηελ ηειεθφξησζε ηνπ αξρείνπ .XML ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ην δεκηνχξγεζε 

(https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=el).  

Οη Δλψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.  

Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πιεκκέιεηεο θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ:  

α. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη 

δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο, ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔ.  

β. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, αιιά 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί 
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ζηα θξηηήξηα επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ 

ΔΔΔ καδί κε ρσξηζηφ ΔΔΔ, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο 

νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη.  

γ. ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ (ι.ρ. 

Δλψζεσλ, Κνηλνπξαμηψλ, πλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα δίλεηαη, γηα θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα 

Οηθνλνκηθφ Φνξέα, ρσξηζηφ ΔΔΔ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ ΔΔΔ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

(1) To ΔΔΔ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην/ηα εμνπζηνδνηεκέλν/α πξνο ηνχην 

πξφζσπν/α ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

(2) ν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ηπρφλ ΔΔΔ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 

παξ. β θαη γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

(3) Ν. 4497 (Α’ 171/13.11.2017) – Άξζξν 107, §13  

«13. Μεηά ηο άπθπο 79 ηος ν. 4412/2016 (Α΄ 147) πποζηίθεηαι άπθπο 79Α υρ εξήρ:  

Άξζξν 79Α Υπνγξαθή Επξωπαϊθνύ Εληαίνπ Εγγξάθνπ Σύκβαζεο.  

1. Καηά ηην ςποβολή ηος Εςπυπαφκού Ενιαίος Εγγπάθος Σύμβαζηρ (ΕΕΕΣ) ηος άπθπος 79, 

είλαη δπλαηή, κε κόλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπηωζε εθπξνζώπνπ ηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Φνξέα η πποκαηαπκηική απόδειξη ηυν λόγυν αποκλειζμού πος αναθέπονηαι ζηην παπάγπαθο 

1 ηος άπθπος 73 για ηο ζύνολο ηυν θςζικών πποζώπυν πος είναι μέλη ηος διοικηηικού, 

διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ηος ή έσοςν εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ αποθάζευν ή 

ελέγσος ζε αςηόν.  

2. Ωρ εκππόζυπορ ηος Οικονομικού Φοπέα για ηην εθαπμογή ηος παπόνηορ άπθπος, νοείηαι ο 

νόμιμορ εκππόζυπορ αςηού, όπωο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό 

εθπξνζώπεζήο ηνπ καηά ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ ή αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ή ην 

αξκνδίωο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζωπν να εκπποζυπεί ηον Οικονομικό Φοπέα για 

διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ.  

3. Σν παξόλ άξζξν εθαξκόδεηαη θαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ 

Υπεύζπλεο Δήιωζεο (ΤΕΥΔ) ηο οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάπηηηη Απσή Δημοζίυν 

Σςμβάζευν (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» 

 

 

 

------------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ IΙI ------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV –Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

     

        ΠΗΝΑΚΑ 1 

                                    ( ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΔΞΔΣΑΖ/ΑΝΑΛΤΣΖ) 

 

  

  

 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΗΝΑΚΑ 1 

 
1. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 1 ηνπ πίλαθα αλάιπζεο θφζηνπο ην φλνκα ηεο εμέηαζεο έηζη 

φπσο αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η . 

2. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 2 ηνπ πίλαθα ηνλ εηήζην αξηζκφ ηεο εμέηαζεο έηζη φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η . 

3. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 3 ηνπ πίλαθα ηνλ αξηζκφ εμεηάζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, γηα θάζε 

είδνο αληηδξαζηεξίνπ. 

4. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 4 ηνπ πίλαθα ην αληίζηνηρν θφζηνο ηεο ζπζθεπαζίαο γηα θάζε 

αληηδξαζηήξην. 

5. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 5 ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ζπζθεπαζηψλ / έηνο γηα θάζε είδνο 

αληηδξαζηεξίνπ. Ο αλαθεξφκελνο αξηζκφο ησλ εμεηάζεσλ αλά έηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ θαη ησλ νξψλ ειέγρνπ (controls) θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

βαζκνλνκήζεσλ. 

6. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 6 ηελ ηηκή αληηδξαζηεξίνπ / εμέηαζε ε νπνία θαζνξίδεηαη σο 

εμήο: ηηκή / θηη ( ζηήιε 4) Υ απαηηνχκελεο ζπζθεπαζίεο / έηνο ( ζηήιε 5): ηνλ εηήζην αξηζκφ 

ηεο εμέηαζεο (ζηήιε 2). 

7. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 7 ηελ ηηκή αλαισζίκνπ / εμέηαζε. 

8. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 8 ηελ ηηκή controls&calibrators / εμέηαζε. 

9. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 9 ηελ ζπλνιηθή ηηκή / εμέηαζε ε νπνία θαζνξίδεηαη σο εμήο :ηηκή 

αληηδξαζηεξίνπ / εμέηαζε ( ζηήιε 6) + ηηκή αλαισζίκνπ / εμέηαζε ( ζηήιε 7) + ηηκή 

controls&calibrators / εμέηαζε ( ζηήιε 8). 

10. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 10 ηε ζπλνιηθή ηηκή / έηνο ε νπνία θαζνξίδεηαη σο εμήο: ζπλνιηθή 

ηηκή / εμέηαζε (ζηήιε 9) ρ εηήζην αξηζκφ ηεο  εμέηαζεο (ζηήιε 2). 

 

ηήιε 1 ηήιε 2 
ηήιε 

3 
ηήιε 4 ηήιε 5 

ηήιε 
6= 

(4ρ5):2 
ηήιε 7 ηήιε 8 

ηήιε 9= 
6+7+8 

ηήιε 10 
 

ηήιε 11 

Όλνκα 
εμέηαζεο 

Αξηζκφο 
εμεηάζε
σλ 
εηεζίσο 

Δμεηάζ
εηο / θηη 

Σηκή/θηη  

Απαηηνχ
κελεο 
ζπζθεπα
ζίεο/έην
ο 

Σηκή 
αληηδξαζ
ηεξίνπ/ 
εμέηαζε 

Σηκή 
αλαισζ
ίκσλ/ 
εμέηαζε 

Σηκήcon
trols&ca
librators
/ 
εμέηαζε  

πλνιηθή 
ηηκή/ 
εμέηαζε 

πλνιηθή 
ηηκή/ έηνο 

 

Κσδηθφο  
αληηδξαζη
εξίνπ 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

       ( αλάιπζε θφζηνπο θαη πνζφηεηεο αλαισζίκσλ γηα θάζε αλαιπηή) 

 

ηήιε 1 ηήιε 2 ηήιε 3 ηήιε 4 ηήιε 5 ηήιε 6 

Κσδηθφο 
εκπνξίνπ 

Δίδνο Δμεηάζεηο/ 
ζπζθεπαζία 

Σηκή/ 
ζπζθεπαζία 

πζθεπαζία/ 
έηνο 

Κφζηνο / έηνο 

      

      

      

 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΗΝΑΚΑ 2 

1. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 1 ηνπ πίλαθα αλάιπζεο θφζηνπο θαη πνζνηήησλ αλαισζίκσλ γηα 

θάζε αλαιπηή ηνλ θσδηθφ εκπνξίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

2. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 2 ηνπ πίλαθα φια ηα απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

3. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 3 ηνπ πίλαθα ηνλ αξηζκφ εμεηάζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, γηα θάζε 

είδνο αλαισζίκνπ ηεο ζηήιεο 2. 

4. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 4 ηνπ πίλαθα ηελ ηηκή / ζπζθεπαζία, γηα θάζε είδνο αλαισζίκνπ 

ηεο ζηήιεο 2. 

5. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 5 ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ  ζπζθεπαζηψλ / έηνο γηα θάζε είδνο 

αλαισζίκνπ ηεο ζηήιεο 2. 

6. πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 6  ηε ζπλνιηθή ηηκή / έηνο  γηα θάζε είδνο αλαισζίκνπ ηεο ζηήιεο 

2. 
 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

(αλάιπζε θφζηνπο θαη πνζφηεηεο controls & calibrators γηα ηηο δεηνχκελεο εμεηάζεηο θάζε 
αλαιπηή) 

ηήιε 1 ηήιε 2 ηήιε 3 ηήιε 4 ηήιε 5 ηήιε 6 

Κσδηθφο 

εκπνξίνπ 

Δίδνο ζπζθεπαζία Σηκή/ 
ζπζθεπαζία 

πζθεπαζία/ 
έηνο 

Κφζηνο / έηνο 

      

      

      

 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΗΝΑΚΑ 3 

 πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 1 ηνπ πίλαθα αλάιπζεο θφζηνπο controls&calibrators γηα ηηο 

δεηνχκελεο εμεηάζεηο θάζε αλαιπηή ηνλ θσδηθφ εκπνξίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

 πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 2 ηνπ πίλαθα φια ηα απαηηνχκελα controls&calibrators γηα ηηο 

δεηνχκελεο εμεηάζεηο θάζε αλαιπηή. 
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 πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 3 ηνπ πίλαθα ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα απηήο, γηα 

θάζε είδνο control&calibrator ηεο ζηήιεο 2. 

 πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 4 ηνπ πίλαθα ηελ ηηκή / ζπζθεπαζία, γηα θάζε είδνο αλαιψζηκνπ 

ηεο ζηήιεο 2. 

 πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 5 ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ  ζπζθεπαζηψλ / έηνο γηα θάζε είδνο 

αλαιψζηκνπ ηεο ζηήιεο 2. 

 πκπιεξψλεηε ζηελ ζηήιε 6  ηε ζπλνιηθή ηηκή / έηνο  γηα θάζε είδνο αλαιψζηκνπ ηεο 

ζηήιεο 2. 

 

Οη παξαπάλσ πίλαθεο 1, 2 θαη 3, απαξαηηήησο, λα θαηαηεζνχλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή  

ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζαο. 

 
 
 
 
 

------------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙV------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V –Τποδείγμαηα Δγγσηηικών Δπιζηολών 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1 - ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ   
 

Ολνκαζία  Σξάπεδαο:______________________________________________________   

Καηάζηεκα:______________________________________________   

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. – FAX) ____________________________   

Ζκεξνκελία Έθδνζεο: _____________________________________   

Πξνο: Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜΟΝ .... ΓΗΑ ………….. ΔΤΡΩ.   

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ [ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξείαο: ηεο Δηαηξείαο 

…….. ΑΦΜ ……….. νδφο ……. αξηζκφο … ΣΚ………..,]   

[ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξεηψλ   

α)…….…………..... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………   

β)……………….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………   

γ)………………….. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………   

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη 

εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο,]   

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ ............................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ηεο….…………. γηα ηελ πξνκήζεηα………………, ζπλνιηθήο 

αμίαο..................................., ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ.  ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο [ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο 

εηαηξείαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο] ή [ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή 

Κνηλνπξαμίαο]   

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα 

ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα: ν ρξφλνο 

ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

Πξνζθνξάο).   

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Σξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην 

φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα 

καο 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.   

        

( Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 - ΥΔΓΙΟ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Δθδφηεο:                

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:               

Πξνο Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  

Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζ/κείνπ. νδφο: Διέλεο Εσγξάθνπ  , αξηζκφο:  2, Σ.Κ.:  54635, Πφιε:  

Θεζζαινλίθε .  

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ.       γηα επξψ      . 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ      , ΑΦΜ 

………… νδφο       , αξηζκφο  , σο Αλάδνρνο 

πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο ηελ ππ’  αξηζκ.    ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη 

ηελ αλάζεζε     , ζπλνιηθήο αμίαο     θαη φηη, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή, ε Δηαηξεία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ πξνο 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α.  ηεο 

πξνκήζεηαο εηδψλ     θαη πνζνχ          .   

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα     παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 

ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή, ζε πεξίπησζε Έλσζεο, ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ: 1)   , 2)

   , μερσξηζηά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ) θαη 

εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ρσξίο 

έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε Δηαηξεία παξέβε ή 

παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε 

δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ     . 

          αο δειψλνπκε αθφκε φηη  ε ππφςε εγγχεζε καο, ζα παξακείλεη ζε πιήξε ηζρχ κέρξη 

λα επηζηξαθεί ζ’ εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο 

απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Μέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ 

άκεζε θαηαβνιή ζ’ εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο 

ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί 

ζην Γεκφζην θαη ζηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγηδνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο παξνχζαο, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

 

---------ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ V------------ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI –τέδιο ύμβαζης 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα …………., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην 

……………………………………………………,   πνπ   εδξεχεη   ζη   ………………………………, 

λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ η………………………………………………………….., πνπ ράξηλ 

ζπληνκίαο ζα θαιείηαη "ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεχνπζα ζηε ………………, νδφο 

…………………………………… ΣΚ …………., ηει. …………………, ΑΦΜ …………………, 

Γ.Ο.Τ. ……………………………….   εηαηξία κε ηελ επσλπκία 

……………………………………………. πνπ   εθπξνζσπείηαη   λφκηκα   απφ ηνλ θ. 

……………………………………… θαη ζην εμήο,  ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη 

"ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ". 

Έρνληαο ππφςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. …………. δηαθήξπμε. 

Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. 

Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ αλαθεξχρζεθεΠξνκεζεπηήο, 

γηα ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζπκθψλεζαλ θαη 

ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………………………………  

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  

πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο 

παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 2ν 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

2.1. Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο, ήηνη απφ ηελ……………..………..… έσο 

ηελ………………………………    

2.2. Σα δεηνχκελα πιηθά ζα παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ 

δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή. Ζ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, 

ζα γίλεηαη ζηηο απνζήθεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηθλχεηαη απφ ε Αλαζέηνπζα Αξρή, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή.  

2.3. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - 

παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ 
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ρξφλνπ παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επη-

θχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη 

εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή 

εθπηψηνπ. (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016) 

2.4.  Ζ παξαιαβή ηνπ πιηθνχ ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Τπεξεζία, 

ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα 

παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 ηνπ 

Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, 

πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο 

2.5.  Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ.  

ΑΡΘΡΟ 3ν 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΤΡΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ζ παξαιαβή ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν παξαιαβήο. 

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηνλ απαηηνχκελν ζπλνδφ εμνπιηζκφ έηνηκν 

γηα πιήξε ιεηηνπξγία, εληφο 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηνπ 

θαηαθπξσηηθνχ εγγξάθνπ κε ην νπνίν ηνπ αλαθνηλψλεηαη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία 

πξέπεη λα ζπλνδεχεη ην δηαηηζέκελν κεράλεκα. Ζ Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πξέπεη 

λα αθνξά φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χκβαζεο, απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Δξγαζηεξηαθφ Αξηζκφ (Serial Νumber). Μέζα 

ζ' απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα επηζθεπάζεη ή λα αληηθαζηζηά 

νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ηνπ, ή θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα (κεράλεκα, φξγαλν, ζπζθεπή) 

ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 

Ο πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ππάιιειν επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο, ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην 

πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ θαζψο θαη ηα πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

Ζ δαπάλε ακθίδξνκεο ζχλδεζεο κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνηειεζκάησλ LIS ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή.  

Ο ζπλνδφο εμνπιηζκφο απνζχξεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ηελ αλάισζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ, κε επζχλε ηεο εηαηξείαο ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί απφ ην αξκφδην 

φξγαλν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο  ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα 

ηνλ επφκελν δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηψλ, εθφζνλ απηνί 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΚΤΡΩΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

3.1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, o Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

3.2.  Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ 

ζχκβαζε, εθφζνλ: 

3.2.1. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

3.2.2. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

3.4.  ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε 

ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

3.5. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε 

παξαιαβή ηνπ,κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209  

ηνπ Ν.4412/2016.  

3.6.  ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ 

κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη 

πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή,  ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, 

θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

3.7. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη 

θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηελ κε 

εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

3.8.   Δηδηθή ξήηξα αθεξαηφηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη 

ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ 

πξνζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη 

ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε 

απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 4ν 

ΔΓΓΤΗΔΙ 

4.1. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. ………………/………-201… 

εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201…. ε 

πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο παξαηείλεηαη αλάινγα.  

4.2.Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πξνκεζεπηή κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ 

εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.  

4.3. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ νηθεία 

ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ν 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή 

θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

ηνπ πξνζθνξά.  

5.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ  θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπλ-

ηξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο αξίζκ. Πξση. 

………………………………………………………………………….αλαιήςεηο ππνρξέσζεο θαη 

δεζκεχζεηο πίζησζεο, ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ θαη 

ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ 

θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

5.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

5.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 

ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

5.5. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. 

(απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

5.6. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  
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5.7. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 

«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 

107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΑΡΥΧΝ».  

5.8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή , 

πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016.. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (κε έγθαηξε 

ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

5.9. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη 

κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο 
ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 
ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ 
παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 (ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ 
πνζψλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο εμαξηάηαη 
απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 
Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ). 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 
θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

ε) Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 
θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηα δεηνχκελα  είδε  βαξχλεη ην Ννζνθνκείν θαη ζα 
ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

ΑΡΘΡΟ 6ν 

ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ηηο εμήο εηδηθέο 

ππνρξεψζεηο, σο πξνο φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ: 
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α) Να κεξηκλά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ. 

β) Να πξνθπιάζζεη ην πιηθφ απφ νπνηαδήπνηε πξφθιεζε δεκηάο, νθεηιφκελεο ζε ππαηηηφηεηα 

ππαιιήισλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηξίησλ πξνζψπσλ ή ζε εμσηεξηθέο επηδξάζεηο 

(πγξαζία, ζθφλε, ππεξβνιηθή δέζηε θ.ι.π.). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ κε έγθαηξε θφξησζε - 

παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. Χο 

αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ 

νπνίνπ θαζίζηαηαη αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

7.2. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κέζα ζε 

δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο πνπ ζπληζηά αλσηέξα 

βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζε Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία 

ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε 

εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

7.3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ν 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα γίλεη κφλνλ 

εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ 

θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο 

φξνπο απηήο, α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν 

ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

9.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη κεηά ηε ιήμε 

ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη 

αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

γελέζεψο ηεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνο ην νπνίν ν 

Πξνκεζεπηήο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ εθδψζεη απφθαζε επί ηεο 

αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ 

απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη 

ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

9.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη 

κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ 

ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

9.3.  Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 

006/2019 δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ 

απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο. 

 ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε δχν (3) φκνηα αληίγξαθα, 

ηα νπνία,  αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή έιαβε έλα (1) αληίγξαθν, ελψ ην άιιν έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή  ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 

 

 (Τπνγξαθή)  (Τπνγξαθή)  
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