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   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
ΘΔΜΑ : « Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 

ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ εμέηαζεο 
βηνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ COVID-19,  ιόγσ θαηεπεηγνπζώλ 
αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» (Οξγαληθή 
κνλάδα «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 
(ρακειόηεξε ηηκή), εθηηκώκελεο αμίαο 5.000,00€ κε 0% » (CPV :85145000-7). 

                 
ΥΔΣ.:  

1. Ο λ. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ) άξζξα 116 θαη 118, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

2. Ο λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

3. Ο λ. 4542/2020 (ΦΔΚ 95/Α/01-06-2018) «Κύξσζε ηεο πκθσλίαο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο 
ηεο  Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Παγθόζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ελεξγώληαο κέζσ 
ηνπ πεξηθεξεηαθνύ Γξαθείνπ ηεο γηα ηελ Δπξώπε, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πκθσλίαο 
Τπνδνρήο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζή ηεο» 

4. Ο λ. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) «Δθζπγρξνληζκόο απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε 
ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ 
ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο 
ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

5. Οη δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α' 157/10-08-2020) 
«Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Τγείαο, πξνζηαζίαο από ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ζηήξημεο ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο θαη δηεπθόιπλζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.» (άξζξν 9). 

6. Ο λ.4812/2021, άξζξν 41 (ΦΔΚ110/Α/30-06-21)  κε ηίηιν: Εεηήκαηα δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «1. Ζ 
ηζρύο ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηεο από 25.2.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 42), ε 
νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76), σο πξνο ηε ζύλαςε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, θαξκάθσλ θαη κέζσλ πξνζηαζίαο, 
παξαηείλεηαη από ηε ιήμε ηεο έσο ηελ 30ή.9.2021. 

7. Σν κε αξ.πξση. 806/11-8-2020 έγγξαθν Τθππνπξγνύ Τγείαο «Δθθαζάξηζε θαη εμόθιεζε 
δαπάλεο δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θνξσλντνύ .-ύλαςε ζπκβάζεσλ 
γηα ηελ εμέηαζε δεηγκάησλ βηνινγηθνύ πιηθνύ.».   



 

 
8. Σν ππ΄αξηζκ. 2761/28-02-2022 έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Δλδνλνζνθνκεηαθώλ Λνηκώμεσλ 

κε ζέκα: «ζύκβαζε κε ηδησηηθό εξγαζηήξην δηελέξγεηαο rt-PCR πξνο αλίρλεπζε ηνπ covid-
19»  

9. Ζ κε αξηζκ. πξση. 284/2475/22-02-22 (ΑΓΑ: 6ΔΓ84690Β1-8ΦΕ) ΚΑΔ:0439 ηνπ Γ. Ν. Θ. 
«Γ.  ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (Οξγαληθή Μνλάδα «Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ») αλάιεςε  ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζεο πίζησζεο. 

10. Ζ ππ΄αξ. 4εο/ 10-03-22 ( Θέκα 24ν ) ΑΓΑ: 9ΝΤΓ4690Β1-04Υ  απόθαζε  ηαθηηθήο 
ζπλεδξίαζεο ηνπ  Γ..  ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  πεξί             
έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο & δηελέξγεηαο  ηεο  δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  γηα  ηελ   αλάζεζε 
ησλ ππεξεζηώλ   πνπ   αλαθέξεηαη  ζην  ζέκα, θαζώο θαη επηθύξσζεο ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 

11. Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 4544/01-4-22 Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
12. Ζ ππ’αξ. 8εο/26-05-202( ζέκα 37ν ) (ΑΓΑ: Φ8Θ4690Β1-0ΖΥ) απόθαζε επηθύξσζεο ηνπ 

πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηεο ππ’ αξηζκ. 
πξση. 4544/01-4-22 Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη απόθαζε επαλεμέηαζεο 
ησλ αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- ΟΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Οξγαληθή κνλάδα «Ο 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

13. Σν από 21-10-2022 πξαθηηθό επηθαηξνπνηεκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ.  
14. Ζ ππ’αξ. 828ε / 14767/ 18-11-2022 (ΑΓΑ: 6Λ4Ζ4690Β1-Σ05) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ηνπ Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  πεξί             
έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο & δηελέξγεηαο  ηεο  δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  γηα  ηελ   αλάζεζε 
ησλ ππεξεζηώλ   πνπ   αλαθέξεηαη  ζην  ζέκα, θαζώο θαη επηθύξσζεο ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ. 

 
 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε αλάδεημε αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ εμέηαζεο 
βηνινγηθνύ πιηθνύ γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ COVID-19 (δηελέξγεηαο rt-PCR) ιόγσ θαηεπεηγνπζώλ 
αλαγθώλ ηνπ Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» (Οξγαληθή Μνλάδα «Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ») (CPV : 85145000-7). 
 
Ζ ζπλαθζείζα ζύκβαζε ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο ή έσο εμαληιήζεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ   
αληηθεηκέλνπ (όπνην από ηα δύν επέιζεη πξώην).  

 
Ζ εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €5.000,00 κε 0%. 
(κεδεληθόο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4764/2020 ΦΔΚ 256/23.12.2020, η.Α΄). 
 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά κόλν ζην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ 
ηνπ δηαγσληζκνύ θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από  νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή αλά δείγκα). 

 
Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θζάλνπλ ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (είηε δηα 
ππνβνιήο, είηε ηαρπδξνκηθώο), απαξαίηεηα  κέρξη  θαη  ηελ Πέκπηε 01-12-2022  έσο ηηο 
12:00΄ ζην  Γξαθείν Πξσηνθόιινπ  ηεο  Οξγαληθήο Μνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» Διέλεο 
Εσγξάθνπ 2, θηίξην Γηνίθεζεο. 
 
Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 02-12-2022 θαη 
ώξα 10:00΄ ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ από ηελ Αξκόδηα Δπηηξνπή. 
 
Καηά ηελ απνζθξάγηζε δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λόκηκνη εθπξόζσπνί 
ηνπο εθόζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε.  
Ζ ππνβνιή κόλν κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
Γηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 
Δλ ζπλερεία, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ζα πξνβεί ζηελ 
αμηνιόγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνζθνξώλ θαη ηε ζύληαμε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο, ην 
νπνίν θαη δηαβηβάδεηαη ζην Αξκόδην Όξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο επηθύξσζε. 
 
Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ 



 

 
εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκό, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 
 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε 
δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο 
ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2. Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελώζεηο 
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθόζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 
ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 
επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.   

  
 
 
 
 
ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο θαηαρσξήζεθε: 
 
Α) ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ). 
Β) ζην δηαδίθηπν, ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηηο δηεπζύλζεηο (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  ζην πεδίν Πξνθεξύμεηο-Γηαγσληζκνί.  
Γ) ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ). 
 

         Αθνινπζνύλ νη Δηδηθνί όξνη: 
 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξώ. 
 
Θα θαηαηεζνύλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά μερσξηζηά ζε δύν (2) αληίηππα (ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ) ζε εληαίν ζθξαγηζηό θάθειν, ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ 
έλδεημε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" θαη ην άιιν “ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ”. 
 
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθό ηερληθό πεξηερόκελν, 
δειαδή έληππα κε ακηγώο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο αξηζκνύο, απνδόζεηο ζε δηεζλείο 
κνλάδεο, καζεκαηηθνύο ηύπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηόλ λα δηαβαζηνύλ ζε θάζε γιώζζα θαη 
δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιώζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεύνληαη από κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:  
 
• Ζ ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα  
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
• Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξόζθιεζεο θαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ απηήο. 
• Ζ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο.  



 

 
• Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ Πξνζθέξνληα. 
 
ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε νπνία ζα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Α΄, ζα θαηαηεζεί 
θαη ππεύζπλε δήισζε όπσο εκθαλίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄. 
 
Όπσο επίζεο θαη Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη:  
α) ε πξνζθνξά κνπ πιεξνί ηηο απαηηνύκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνύ, β) 
δηαζέησ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, γ) ε πξνζθνξά ηζρύεη 
γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ νγδόληα (180) εκεξώλ δ) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή ε) Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο 
ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή, αθύξσζε – 
καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο. 
 
 
 
 
Αθνινπζνύλ νη Δηδηθνί όξνη: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 4412/08-08-2016, 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ), κεηά 
ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ  πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο θαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξόηεηαο. ηα ηηκνιόγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ εηδώλ κόλν ζε ΔΤΡΧ. 
2. Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο. 
3. Ζ ζπλαθζείζα ζύκβαζε ζα ηζρύεη γηα έλα (1) έηνο ή έσο εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ ησλ 
5.000,00€ άλεπ Φ.Π.Α. 
4. Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.  
5. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο είλαη άκεζνο από ηελ επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 
6. Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ Δλδηαθεξόκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή ζύγθξηζεο 
κεηαμύ ηερληθά απνδεθηώλ ππεξεζηώλ. 
 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη: 
-Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα 
θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην από ηα 
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ απηό νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 
ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο.  
-Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από 
ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειείηε ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηειείηε ζε δηαδηθαζία 
θήξπμεο πηώρεπζεο.  
-Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είζηε ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  
-Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ζαο ζε 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ζαο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη 
εμαθνινπζείηε λα παξακέλεηε εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξνύζαο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 
-Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από ΓΔΜΖ 
 



 

 
Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, είλαη ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ Αλαδόρνπ εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθύξσζεο απηήο κε απόθαζε ηνπ Γ.., θεξύζζεηαη έθπησηνο, ζύκθσλα κε 
ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηνπ 
επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν θπξώζεηο. 
7.Δθόζνλ ε ππεξεζία παξαθνινπζείηαη  από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ (ΦΔΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
ηεο Δ.Π.Τ., θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε Τπεύζπλε Γήισζε κε ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο  ησλ εηδώλ 
ζηελ ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην ηηκώλ). Ζ ππεξεζία δελ ζα δερζεί νηθνλνκηθή 
πξνζθνξά αλώηεξε ησλ ηηκώλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ δήισζε. Δάλ ε ελ ιόγσ 
ππεξεζία δελ παξαθνινπζείηαη από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, απιώο ζα ην αλαθέξεηε κε 
Τπεύζπλε Γήισζε ε νπνία ζα επηζπλάπηεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 
8. Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο 
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηελ  ππ΄αξηζκ.  828ε/14767/18-11-22 (ΑΓΑ: 
6Λ4Ζ4690Β1-Σ05) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 
Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 
πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνζθνξάο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη 
Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη  
θαη λα ηα ππνβάιιεη ην αξγόηεξν έσο ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο .  
 
Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε, εθαξκόδνληαη νη πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ 
Γεκνζίνπ δηαηάμεηο (Ν.4412/2016), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. 
 
Αθνινπζνύλ  νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξόληνο, όπσο ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄. 
 
 
 

Ο  Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν.Θ. 

«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

 

 

                                          

 

                                                 Παπαδόπνπινο Γ. Νηθήηαο MD MSc                                             
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Α΄  
 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΞΔΣΑΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΟΤ COVID-19 ΣΟΤ Γ.Ν.Θ . «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

   Σν εξγαζηήξην ζην νπνίν ζα απνζηέιινληαη ηα δείγκαηα ζα πξέπεη: 

 Να δηαζέηεη καθξά εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε δεηγκάησλ θαη ζηελ αλίρλεπζε RNA- ηώλ 

(ηνπιάρηζηνλ 5εηία) 

 Να είλαη δηαπηζηεπκέλν θαηά ΗSΟ 15189 Ηαηξηθό Δξγαζηήξην. 

 Να εθαξκόδεη πηζηνπνηεκέλε εξγαζηεξηαθή κέζνδν πνπ λα βαζίδεηαη ζηε κνξηαθή 

αλίρλεπζε ηνπ ηνύ  SARS-CoV-2 ζηνρεύνληαο ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία δηαθνξεηηθά γνλίδηα.   

 Να ρξεζηκνπνηεί αληηδξαζηήξηα κε CE-IVD κε επαηζζεζία θαη εηδηθόηεηα πνπ λα θηάλεη ην 

100%.   

 Να ζπκκεηέρεη ζε εμσηεξηθό πνηνηηθό έιεγρν γηα ηε κνξηαθή αλίρλεπζε ηνπ ηνύ. 

http://www.epromy.gr/


 

 

 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα παξάδνζεο ηνπ απνηειέζκαηνο κέζα ζε 6 ώξεο από ηελ παξαιαβή 

ηνπ δείγκαηνο. 

 Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα ηαρείαο κνξηαθήο  αλίρλεπζεο ηνπ ηνύ SARS CoV2 κε RealTime 

RT-PCR, κε δπλαηόηεηα απάληεζεο ζε 1 ώξα γηα ηα εμαηξεηηθά επείγνληα δείγκαηα.  

 Να γίλεηαη παξαιαβή θαη αλάιπζε δεηγκάησλ θαζεκεξηλά δέρεηαη δείγκαηα από ηηο 8.30 πκ 

έσο ηηο 21.00 

 Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο θαη ην άββαην θαη Κπξηαθή από ηηο 9.00πκ έσο ηηο 

17.00. 

 Να δηαζέηεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε από Ηαηξό Βηνπαζνιόγν θαη Μνξηαθό Βηνιόγν 

θαζόιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ επηζηεκνληθό ππεύζπλν 

ηνπ εξγαζηήξηνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο ώξεο….» 

 Σν πνζό λα κεησζεί ζηηο 5.000€   

 Ζ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ ε νξγαληθή 

κνλάδα (Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ) λα εμππεξεηεζεί  από ην εξγαζηήξην ηεο νξγαληθήο 

κνλάδαο έδξαο (Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ) , όπσο: 

Α) ε πεξίπησζε βιάβεο  

Β) άββαην θαη Κπξηαθή όηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ από  ηελ 

νξγαληθή κνλάδα έδξαο (Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ) . 

  
 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail): 

 

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ προςφοράσ μου: 



 

 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
εξζταςθσ βιολογικοφ υλικοφ για τθν ανίχνευςθ του COVID-19. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 ι 
ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του 
αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 του ιδίου Νόμου, 
ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
                                                                                     Ημερομθνία:  
  
                                                                                           Ο/Η Δθλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Τπογραφι) 
 
                                                                                                                                                                                                          
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 
απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ 
αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ 
βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον 
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  
 
 
Η ανωτζρω υπεφθυνη δήλωςη υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 
όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ή το πρακτικό εκπροςϊπηςήσ του κατά το χρόνο 
υποβολήσ τησ προςφοράσ ή αίτηςησ ςυμμετοχήσ ή το αρμοδίωσ εξουςιοδοτημζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψησ ςυμβάςεων ή για ςυγκεκριμζνη 
διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ. 
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