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ΤΜΗΜΑ              : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                    
ΓΡΑΦΕΙΟ            : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ -  ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ 
Τ.Κ. 27100 – ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ. 2621082784
Φαξ. 2621082378
Ε-MAIL : nosokprg  @  otenet  .  gr  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.    8702/19-04-2016

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ), 

για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. Πύργου. 

ΟΜΑΔΑ ΕΣΗΔΗΣ :ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ 
Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 
Νοσηλευτική Μονάδα ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
(Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33696100-6
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη τιμή από οικονομική άποψη προσφορά
                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

165.465,31€  
(Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 75.704,22€ 
 Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ 89.761,31€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 έτος 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τακτικός  Προϋπολογισμός 

                                                    Κ
ΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ 
(ΚΑΕ)

Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας 
Νοσηλευτική Μονάδα ΠΥΡΓΟΥ

  
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  :   Στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού 
Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :
Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. Πύργου

                                                ΗΜΕ
ΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25/04/2016 και ώρα 14:00  Στη διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

                                            ΚΑΤΑΛ
ΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 25/05/2016 
ώρα:17:00 στη διαδικτυακή  πύλη 
www.promitheus.gov.gr  Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Τα στοιχεία και τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά περίπτωση σε 
έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής

                                            ΗΜΕΡ
ΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση  των προσφορών των υποψηφίων 
αναδόχων θα πραγματοποιηθεί  μέσω της 
διαδικτυακής  πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr    του 
Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στις 30/05/2016 ώρα 
12:30μ.μ 

                                                  ΚΡΑ
ΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

 α) το δύο τοις εκατό (2%) υπέρ της Ψυχικής Υγείας 
βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.β) κράτηση 0,1% 
του Ν. 4013/2011γ) Χαρτόσημο 3,6% του Ν. 
4013/2011 επί του 0,1%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)           4%
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 

 
22-04-2016
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

21-04-2016 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1.Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».
1.2. Του  Ν.  3329/2005  «Εθνικό  Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και  λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.3. Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 
204/19-7-1974)
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα στο 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις».
1.7. Του  Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ.  247/Α/95)  άρθρο  84  «  Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των 
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  2323/95  (Φ.Ε.Κ.145  /Α/95)« Υπαίθριο  Εμπόριο  και 
άλλες Διατάξεις» .
1.9. Του  Ν.  2328/95  (Φ.Ε.Κ.  159  /Α/95)  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.2372/1996  (Φ.Ε.Κ. 
29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 
(Φ.Ε.Κ.  66/Α/96)  «Περί  ονομαστικοποίησης των  μετοχών Α.Ε.  που μετέχουν στις  διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 
(ΦΕΚ 30/Α/2005) 
1.10. Του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με 
την  οδηγία  89/  665  Ε.Ο.Κ.».  [αφορά  διαγωνισμούς  με  προϋπολογισμό  άνω  των  κοινοτικών 
κατωφλίων]
1.11. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την 
τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
1.12. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  ‘περί  συντονισμού  των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της  16ης  Νοεμβρίου  2005».  [αφορά  διαγωνισμούς  με  προϋπολογισμό  άνω  των  κοινοτικών 
κατωφλίων]
1.13. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.14. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007). 
1.15. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 
Οδηγία  2000/35/29–6–2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις 
Εμπορικές Συναλλαγές».
1.16. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
1.17. Του Ν.  3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005)  «Αρχές  και  κανόνες  για  την εξυγίανση της 
λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη  βασικών  τομέων  του  εμπορίου  και  της  αγοράς  –  Θέματα 
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
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1.18 Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄68/20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα και του άρθρο 
46 του Ν. 3801/2009.
1.18. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ 
Α’ 139/27.6.97)
1.19. Της  με  αριθ.  4167/21-2-2012  απόφασης  του  Υπουργού  Επικρατείας  «Καθορισμός 
ημερησίων  και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερησίων  και 
εβδομαδιαίων  τοπικών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών  εντός  των  νομών  Αττικής  και 
Θεσσαλονίκης)  που  έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρησης  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του 
Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 412/22-2-2012).
1. 20.Της με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορά  τα  Ιατροτεχνολογικά  Προιόντα»  (ΦΕΚ  679/Β/13-9-94,  ΦΕΚ  755/Β/7-10-94  &  ΦΕΚ 
757/Β/10-10-94).
1.21. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ Α 173 Α΄/30-9-2010) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου  1992(L76),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) και το Ν. 4055/2012 άρθρο 
63 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010.
1.22. Του άρθρο 14 παραγρ. 7 περί Παρατηρητηρίου Τιμών.

       1.23.  Του Ν.  4368/2016 (Φ.Ε.Κ Α’ 21/2016)  άρθρο 98  σχετικά  με  τις  τροποποιήσεις  στο 
νομοθετικό πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Τιμών.
      1.24 Το Ν. 4152/13  
        

 
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1  Την  υπ’  αριθ.  141663/3-5-2013Κ.Υ.Α  (Φ.Ε.Κ  1537/8-5-2013)  μέτρα  και  όροι  για  τη 
Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.
2.2.Την ΚΥΑ 5804/24-11-2012 (Φ.Ε.Κ 3261/4-12-2014) « Έγκριση  Προγράμματος Προμηθειών 
Υπηρεσιών  και  Φαρμάκων  των  Μονάδων   Υγείας  και  Εποπτευομένων  Φορέων  έτους  2014, 
πιστώσεις  2014-2015   με  χρηματοδότηση  από  τον  τακτικό  προϋπολογισμό,  το  πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων , τις λοιπές πηγές.
2.3 Την υπ’ αριθ. 6484/30-12-2014Υ.Α περί   Ορισμού φορέων  διενέργειας για την υλοποίηση 
του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) έτους 2014, πιστώσεις 2015 
και  εξουσιοδότηση  για  τη  συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων  για  την  διεξαγωγή  των 
διαγωνισμών.-Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) των 
ετών 2010,2011 και 2013.
2.4  Την υπ’ αριθ. 254/06-02-2015   Απόφαση του Διοικητή της 6ης Υ.Π.Ε περί ορισμό φορέων 
υλοποίησης  του  Προγράμματος  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  Υγείας  (Π.Π.Υ.Υ)  έτους  2014, 
πιστώσεις 2015  .
2.5.  Την υπ’ αριθ. 10η/20-03-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί προκήρυξης των 
διαγωνισμών που είναι ενταγμένοι στο ΠΠΥΥ2014.

        2.6.Η υπ’ αρ. 65/2015 Απόφαση της ολομέλειας της ΕΠΥ
       2.7  Την υπ’ αρ. 3512/14-9-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο
        2.8  Την υπ’ αριθ. 4979/15-12-2015 εγκύκλιο της ΕΠΥ 
        2.9 Την υπ’ αριθ. 883/15-02-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ
        2.10.Την υπ’ αριθ.     1349 /3-03-2016 εγκύκλιο της ΕΠΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014, Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό,  για  την  προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
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Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)με  συνοδό  εξοπλισμό CPV:  33696100-6  της  Γ.Ν.  ΗΛΕΙΑΣ,  Ν.Μ.  Πύργου 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 165.465,31€  (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 75.704,22€  Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ 89.761,31€) 

συμπ.  του  Φ.Π.Α  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  συμφερότερη  τιμή  από  οικονομικής  άποψης 

προσφορά, για ένα (1) έτος για το  Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. Πύργου όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής.

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

                          ΔΙΑΔΙΚΤΥ
ΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
 ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                    ΗΜΕ
ΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  
ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

                      ΗΜΕΡΟ
ΜΗΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

 
25/04/2016

ΩΡΑ: 14:00 μ.μ.
25/05/2016 

ΩΡΑ: 17:00 μ.μ.
30/05/2016

ΩΡΑ: 12:30μ.μ.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω της  διαδικτυακής 

πύλης  www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που 

ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα 

αναφερόμενα  στο  Ν.  4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013)  όπως  ισχύει  και  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α. 

Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

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

προσφοράς στο Σύστημα.

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

βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσης.

2. Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές) 

απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής 

ψηφιακής υπογραφής. O κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα 

τους  στην  Ελλάδα,  αναφέρεται  στην  ιστοσελίδα  της  Αρχής  Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων 
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(http:www.eett.gr/  opencms/  opencms/EETT/  Electronic  Communications/  DigitalSignatures/ 

Supervised  List.html).  Στη  συνέχεια  εγγράφονται  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

   Οι  οικονομικοί  φορείς  -  χρήστες  αιτούνται  μέσω του  συστήματος  την  εγγραφή τους  σε  αυτό 

παρέχοντας τις απαραίτητες  πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι  

ως εξής:

3.1  Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται  με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και  κωδικό πρόσβασης)  που αυτοί 

κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γεν. Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

3.2  Οι  οικονομικοί  φορείς  –  χρήστες  των  κρατών  μελών της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  οι  οποίοι  δεν 

διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (ΑΦΜ)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους 

συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με 

χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται  η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και  Στοιχείων της Διεύθυνσης 

Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

3.3 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται  

από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα 

IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών  του  π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη 

μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

3.4 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

3.5Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά 

με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος 

χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει 

στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει  σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται  στην 

παρούσα και  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»

ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ»

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»
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4. Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ενώ  τα έξοδα  δημοσίευσης  στον  Ελληνικό  τύπο  βαρύνουν  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  πλην  των 

αναφερομένων  δημοσιεύσεων  του  Ν.3548/07,  η  δαπάνη  των  οποίων  θα  βαρύνει  τον  ανάδοχο, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/09.
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό 

Διαγωνισμό,  για  την  προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)με  συνοδό  εξοπλισμό CPV:  33696100-6  της  Γ.Ν.  ΗΛΕΙΑΣ,  Ν.Μ.  Πύργου 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 165.465,31€  (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 75.704,22€  Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ 89.761,31€) 

συμπ. του Φ.Π.Α. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  για  το  σύνολο της  υπό ανάθεση προμήθειας  ή  για  κάθε  τμήμα 

ξεχωριστά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της 
διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Η προμήθεια  χρηματοδοτείται από τους  Προϋπολογισμούς του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Γ.Ν. 

ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. Πύργου και βαρύνουν τον ΚΑΕ 1359 αντίστοιχα.

Οι προϋπολογισμοί  της υπηρεσίας  ανέρχονται στο ποσό:  

Γ.Ν.  ΗΛΕΙΑΣ,  Ν.Μ.  Πύργου  :  165.465,31€   (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  75.704,22€   Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ 

89.761,31€) συμπ . του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

                   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

                   Πύργος Τ.Κ 271 00.

     Τηλ. 2621082784

               Πληροφορίες : Κερερέ  Μ. Κοντομάρη Φ.

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν  .
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ΑΡΘΡΟ 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:
1.Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 15/04/2016

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 
2. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
στις 19/04/2016, όπου δημοσιεύτηκε στις 22/04/2016.
3. Στον ελληνικό τύπο στις 21 – 04 – 2016 όπου και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:
Α) «ΠΡΩΤΗ»
Β) «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
Γ) «ΗΧΩ ΔΗΜ//ΣΙΩΝ»
4. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.nosokomeiopyrgoy.gr)
5. Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. Πύργου, Επιμελητήρια 
και λοιποί φορείς)

ΑΡΘΡΟ  6.  ΤΡΟΠΟΣ  ΛΗΨΗΣ  ΤΩΝ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  –  ΠΑΡΟΧΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ.

Το παρόν τεύχος Διακήρυξης διατίθεται από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr, 

στη διαδικτυακή πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . (ΕΣΗΔΗΣ και στο ΚΗΜΔΗΣ).

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας 

άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ.118/07,αυτές παρέχονται το αργότερο 

τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από 

τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές  οι  ως  άνω συμπληρωματικές  πληροφορίες,  αυτές  δίνονται  το 

αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν 

ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 

άρθρου 15. παρ. 2 περ.α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω 

ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου

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

ψηφιακή  υπογραφή.  Αιτήματα  παροχής  πληροφοριών  υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους 

Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών 

δεν εξετάζονται.

Α.3 Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος 

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά  και  ψηφιακά 

υπογεγραμμένες, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 
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καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 

της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 118/07 

(Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου).

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται κατωτέρω, θα 

πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
Αρ. Διακ.      8702/2016 α/α Συστήματος: 21536  21539   23079

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. Πύργου ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

CPV: 33696100-6

Ο  φάκελος  θα  πρέπει  να  αναγράφει  την  επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,  φαξ  και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον 

τίτλο του φακέλου.

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, 

καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών 

της.

Άρθρο 8.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
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8.1 Περιεχόμενα (υπό)Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. 

Συγκεκριμένα, 

8.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις/κοινοπραξίες 

αυτών  ή  συνεταιρισμοί  που  δραστηριοποιούνται  στο  αντικείμενο  του  υπό  ανάθεση  έργου,  που 

λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα ή σε  άλλο κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  ή  του 

Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία 

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  νόμο 

2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με τ άρθρο 

5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της  

προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί 

σε  ένωση  προσώπων,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δικαιούται,  εφ’ όσον  το  θεωρήσει  αναγκαίο  για  την  

ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική 

μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, ελέγχει, επί ποινή  

απαραδέκτου της  υποψηφιότητας,  εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει  εξωχώρια εταιρεία 

κατά  τα  αναφερόμενα  στην  περ.  α΄  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  4  του  ίδιου  νόμου,  όπως 

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν.3414/2005.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που 

δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 

πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους , υποχρεωτικά μαζί με την 

προσφορά τους, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και με τη σειρά που αναφέρονται  τα ακόλουθα 

κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  σε  μορφή  αρχείου  *.pdf όπως  αυτά  περιγράφονται  στο  Π.Δ. 
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118/2007  ,  to N.  4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-05-2013)  και  το  άρθρο  11  της  ΥΑ Π1/2390/13  «Τεχνικές 

λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) όπως αναλυτικά περιγράφονται κάτωθι: 

Α. Έλληνες Πολίτες

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  άνευ   ΦΠΑ δηλ.  ή  το  2% επί  των  επί  μέρους 
προϋπολογισμών. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά 
τη λήψη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου *.pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην 
Αναθέτουσα Αρχή  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή

2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, . 
Σημείωση :  η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει  ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται  βεβαίωση του γνησίου της  υπογραφής από αρμόδια  διοικητική  αρχή ή τα  ΚΕΠ, 
ακόμα και  αν άλλως ορίζεται  στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3 του Ν.  4250/2014,  ΦΕΚ 
74/τ.Α΄/26-04-2014).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), 
, όπου να:

3.1 • Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού,  στον  οποίο  συμμετέχουν  οι 
προσφέροντες.

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή 
για κάποιο από τα ακόλουθα:
 •  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της      πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48).

•  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της 
28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) 
και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).

2. ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης,
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2. ή  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία,  που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς  τους 
ότι δεν τελούν:

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 
43  του  Π.Δ.  60/2007  καταστάσεις,  δηλαδή  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
και πτωχευτικού συμβιβασμού
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, 
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους ότι είναι:

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. 2.  φορολογικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις

• Να δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επιμελητήριο  και  το  ειδικό  επάγγελμά  τους  κατά  την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική 
εκκαθάριση  και,  επίσης,  ότι  η  επιχείρηση δεν  τελεί  υπό διαδικασία  έκδοσης  απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας  και  δεν 
τελούν  σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης.
• Να δηλώνεται ότι  αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 
έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 
της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

3.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 
118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική 
δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του 
υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 
1559/1986, με στην οποία θα δηλώνεται:

        • Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 •  Ότι  ο  υποψήφιος ανάδοχος  δεν έχει  διαπράξει  κανένα σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα
 • Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών 

ή υπηρεσιών του δημοσίου
 •  Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  τιμωρηθεί  με  αποκλεισμό  από  τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
  2. Αντίγραφα  ή  αποσπάσματα  ισολογισμών  των  τριών  τελευταίων  ετών  ή  κατά  το 

διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών,
  3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,
  4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 

ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:
             • του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
             • της ημερομηνίας παράδοσης
             • του ποσού παράδοσης

3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει 
,όπου να δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας 
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προκήρυξης.
2. Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της 
παρούσας  προκήρυξης,  των  οποίων  οι  προσφέροντες  έλαβαν  πλήρη  και 
ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  καλύπτει  το  σύνολο  της 
προμήθειας .
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  αναβολή  ή  ακύρωση  – 
ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισμού.

Β. Αλλοδαποί

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  άνευ Φ.Π.Α ή το 2% της επιμέρους δαπάνη.  Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει  να ισχύει  για τουλάχιστον ένα (1)  μήνα μετά τη λήψη του 
χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς. Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  υποβάλλεται  από  τον 
προσφέροντα  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  *.pdf και  προσκομίζεται  από  αυτόν  στην 
Αναθέτουσα Αρχή  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή

2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει.
 Σημείωση : η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται  βεβαίωση του γνησίου της  υπογραφής από αρμόδια  διοικητική  αρχή ή τα  ΚΕΠ, 
ακόμα και  αν άλλως ορίζεται  στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3 του Ν.  4250/2014,  ΦΕΚ 
74/τ.Α΄/26-04-2014).
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), 
πρέπει:

3.1 • Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού,  στον  οποίο  συμμετέχουν  οι 
προσφέροντες.

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή 
για κάποιο από τα ακόλουθα:
 •  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της      πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48).

•  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  (EE  L  166  της 
28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας,  η  οποία  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία 
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2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) 
και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).

2. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  απάτης,  υπεξαίρεσης,  εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας

3. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης,

2. ή  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία,  που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς  τους 
ότι δεν τελούν:

1. Σε  κάποια  από  τις  αναφερόμενες  στην  περίπτωση  του 
άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση 
και  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  σε  διαδικασία  θέσης  σε  αναγκαστική 
διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού
2. ή  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια 
διαδικασία,  που προβλέπεται  από τις  διατάξεις  της  χώρας εγκατάστασης του 
προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
είναι:

1. ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που 
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

• Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της 
προσφοράς  τους  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επιμελητήριο  και  το  ειδικό 
επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της 
προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην 
περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό 
κοινή εκκαθάριση  ή ειδική  εκκαθάριση και,  επίσης,  ότι  η  επιχείρηση δεν  τελεί  υπό 
διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  υπό  ανάλογες 
καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και  δεν τελούν σε 
αποκλεισμό  από  διαγωνισμούς  με  βάση  αμετάκλητη  απόφαση  του  Υπουργού 
Ανάπτυξης.
• Να  δηλώνεται  ότι  αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την 
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

3.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 
118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική 
δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του 
υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:

1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ.  4  του άρθρου 8 του 1559/1986,  με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής,   στην οποία θα δηλώνεται:

   • Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
   •  Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  διαπράξει  κανένα  σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
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διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το 

διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών,
3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,
4. Κατάλογο,  στον  οποίο  να  αναφέρονται  οι  κυριότερες  παραδόσεις  των  τριών 

τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:
   • του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον  ιδιωτικό τομέα
   • της ημερομηνίας παράδοσης
   • του ποσού παράδοσης

3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),   όπως εκάστοτε ισχύει , 
όπου να δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα 
ζητούμενα είδη.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  των  ανωτέρω  παραγράφων  Α.  Έλληνες  πολίτες  και  Β. 

Αλλοδαποί,  αντιστοίχως.  Διευκρινίζεται  ότι  οι  απαιτούμενες  κατά  τα  ανωτέρω  υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από 
τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων 
και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
2Α. Για  Ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα  με  τη  μορφή  Ανωνύμου  Εταιρείας  (Α.Ε.)  ή  Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
   • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
   • ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
   • Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
   • Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να 

προκύπτουν  οι  τυχόν  μεταβολές,  που  έχουν  επέλθει  στο  νομικό  πρόσωπο  και  τα  όργανα 
διοίκησης αυτού.

   • Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και
     εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
   •  Επίσημο  αντίγραφο  ή  επικυρωμένο  φωτοαντίγραφο  του  συμφωνητικού  σύστασης  της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού 
της εταιρίας.
   • Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που 
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της 
χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και 
λειτουργία  τους,  η  εγγραφή στα  προβλεπόμενα  μητρώα εταιριών  και  το  τελευταίο  σε  ισχύ 
καταστατικό,  και  οι  λοιπές  πληροφορίες  και  στοιχεία,  που  ζητούνται  ανωτέρω  για  τους 
ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο
αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
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του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο 
Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Δ. Συνεταιρισμοί

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β 

και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι:
• το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
• οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην 

ένωση.
Επισημαίνεται  ότι  η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τον  όρο  ότι  η  εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

2 Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 
δηλούντων,  στην  οποία  θα  φαίνεται  το  αντικείμενο  των  εργασιών  του  καθενός  από  τους 
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών 
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 
το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προμηθευτή από τον διαγωνισμό

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα 

ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται  η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού  οργανισμού  του  κράτος  καταγωγής  ή  προέλευσης.  Η υποχρέωση  αφορά  όλες  τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία 

υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου   pdf  και προσκομίζονται  κατά 

περίπτωση από αυτόν  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των  

ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός  της  ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας  είναι  τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Δικαιολογητικά  που εκδίδονται  σε  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα συνοδεύονται  υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

17



8.1.2 Τεχνική Προσφορά

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο  

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του  παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

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

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία.

Αναλυτικότερα,  στον  (υπό)  φάκελο  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή:

α)  Πλήρη  τεχνική  περιγραφή  στην  ελληνική  γλώσσα,  σε  πλήρη  ανταπόκριση-παραπομπή  (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης 

όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε 

πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα). Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά 

β) Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά  που  αναγράφονται  στις  προσφορές.  Πρέπει  να  είναι  πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα 

αντίγραφα  του  μητρικού  κατασκευαστικού  οίκου  ή  εκτυπώσεις  από  επίσημες  τοποθεσίες  του 

κατασκευαστή στο διαδίκτυο,  η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει  να δηλώνεται 

στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 

χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων 

του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι 
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά  αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς 
όρους της Διακήρυξης. Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή 
αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται.

Η  Βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  θα  γίνει  σύμφωνα με τον «Πίνακα 
Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Όλα τα 
επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς.

Η βαθμολόγηση της προσφοράς με βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, 
γίνεται σύμφωνα με τον  τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 
Ειδικότερα, κάθε επιμέρους στοιχείο εκάστης ομάδας κριτηρίων βαθμολογείται ως 
εξής:
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• Όλα τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση 
τους 100 βαθμούς.
• Η βαθμολογία των επί μέρους κριτήρια  των προσφορών είναι 100 βαθμοί για 

τις περιπτώσεις που  καλύπτονται   ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς  όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές.

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου των ομάδων είναι το γινόμενο του 
επιμέρους συντελεστή  βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του και η 
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με 
βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ I
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ  ΚΑΙ  ΧΗΜΙΚΩΝ  –  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστές 
Κριτηρίων

Α. ΟΜΑΔΑ
1. Αναλυτές

Α) Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία 
λειτουργίας

30%

Β) Απλότητα στο χειρισμό και την λειτουργία του οργάνου, 
ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή – οργάνου, 
ύπαρξη συστήματος ασφαλείας προσωπικού και 
περιβάλλοντος.

15%

2. Αντιδραστήρια
Α) Ποιότητα και πλήρης συμβατότητα με τα αντίστοιχα 
όργανα (αναλυτές) αξιοπιστία, ακρίβεια επαναληψιμότητα 
των αποτελεσμάτων

15%

Β) Διάρκειας χρήσεως – συνθήκες συντήρησης 5%
Γ) Συσκευασία ( καταλληλότητα – σημάνσεις) 5%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΟΜΑΔΑΣ 70%
Β. ΟΜΑΔΑ

3. Α) Εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών για τους αναλυτές 5%
Β) Εγγυήσεις για την Τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και 
εργασία  για τους αναλυτές.

10%

4. Γ) Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, προηγούμενη 
εμπειρία στη διάθεση παρόμοιων Αντιδραστηρίων και 
αναλυτών σε άλλα Νοσοκομεία και στο δικό μας

15%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΟΜΑΔΑΣ 30%
ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ II
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ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΑΝΑΛΥΤΩΝ  ΚΑΙ  ΧΗΜΙΚΩΝ  –  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστές 
Κριτηρίων

Α. ΟΜΑΔΑ
1. Ανταπόκριση στις τεχνικές προδιαγραφές και τα 

περιγραφόμενα σ’ αυτές λειτουργικά χαρακτηριστικά
60%

2. Κατάθεση από τον προμηθευτή αδειών κυκλοφορίας, 
πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας 

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΟΜΑΔΑΣ 70%
Β. ΟΜΑΔΑ

3. Συσκευασία υλικών – διάρκειας χρήσεως 20%
4. Τεχνική βοήθεια για σωστή χρήση των υλικών εκ μέρους του 

προμηθευτή
10%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β. ΟΜΑΔΑΣ 30%
ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100%

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην 
Υπηρεσία Διενέργειας το  πρακτικό   της,   η   οποία   αποφαίνεται   σχετικά   και   με 
μέριμνά  της  γνωστοποιείται  στους  υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.

1

8.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως  στον  (υπό)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή *.pdf, το 

οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που 

περιλαμβάνονται  στην  ειδική ηλεκτρονική  φόρμα του συστήματος  και  του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

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

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει  αποτυπωθεί  στο σύνολό τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία.

Στην περίπτωση αυτή ο (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο 

υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής .

Η  αξιολόγηση  θα  γίνει  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα ακολουθηθεί η κατάταξη των προσφορών για την 
τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς θα προκύψει με βάση τον 
ακόλουθο τύπο:
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Λi = Ki /Bi
(α)  Κi = Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
(β) Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων 
κάθε  ομάδας  κριτηρίων  αξιολόγησης  επί  τους  αντίστοιχους  συντελεστές  βαρύτητας  της  Τεχνικής 
Προσφοράς i.

Τα  κριτήρια  και  οι  αντίστοιχοι  συντελεστές  βαρύτητας  δίνονται  στη  παράγραφο  2  του  παρόντος 
άρθρου της παρούσας Διακήρυξης.

Συγκεκριμένα: 
Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς = (……….ΧΒαθμ Α1) + (………..ΧβαθμΑ2) +……….  

Όπου βαθμΑ1, βαθμΑ2,….. βαθμΒ1, βαθμΒ2….. : βαθμολογία κριτηρίου Α1, Α2,…, Β1, Β2,….

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή Προσφοράς όπως περιγράφεται 
στον Πίνακα οικονομικής προσφοράς .

Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ειδών βαθμολόγησης, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 
βαθμούς.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας του Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί  η προσφορά εκείνη που έχει  τη 
μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή 
ισοδύναμες  προσφορές  τελικός  Ανάδοχος  επιλέγεται  ο  μειοδότης  που  προκύπτει  κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές 
(ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του  

σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό 

χαρακτήρα.

Γίνονται  δεκτές προσφορές για το σύνολο της  υπό ανάθεσης υπηρεσίας ή για κάθε Νοσηλευτική 

Μονάδα ξεχωριστά και για κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.2.1 Τιμές

Οι  τιμές  των  προσφορών  για  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  καθώς  και  οποιασδήποτε  μορφής 

εξοπλισμό θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται  

σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 
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άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι  ίσο ή  μεγαλύτερο του πέντε και  προς  τα κάτω εάν είναι  

μικρότερο του πέντε.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή 

για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

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

αυτόματα από το σύστημα.

Σε  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  είδος  συγκροτείται  από  περισσότερα  του  ενός  μέρη  που 

υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α, θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ΄ 

αυτά.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται με βάση το κόστος που θα προκύψει από το σύνολο των ειδών.

Στην  οικονομική  προσφορά  θα  αναγράφεται  υποχρεωτικά  ο  αντίστοιχος  κωδικός  είδους  στο 

Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας  και  η τρέχουσα τιμή (για  τις  περιπτώσεις  που έχει  

εφαρμογή).  Οικονομικές  προσφορές  που  είναι  ανώτερες  από  τις  τιμές  που  καταγράφονται  στο 

Παρατηρητήριο  Τιμών  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία 

κατάθεσης  προσφορών  του  διαγωνισμού,  απορρίπτονται.  (Ν.  3918/2011,  άρθρο  13,  -  ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011).Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο  Τιμών  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας  κατά  την  καταληκτική  ημερομηνία 

κατάθεσης  προσφορών  του  διαγωνισμού,  απορρίπτονται  (Ν.  3918/2011,  άρθρο  13,  -  ΦΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011).

8.2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών με την έκδοση 

του  σχετικού   εντάλματος  πληρωμής   και  μέσα  στην  νόμιμη  προθεσμία  που  προβλέπεται  στη 

υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09.05.2013, τ.Α).

Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  δικαιολογητικών  που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο 

από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε 

τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,  σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε 

φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. : α) το δύο τοις εκατό (2%) υπέρ 

της Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07.β) παρακράτηση 0,1% του Ν. 4013/2011γ) 

Χαρτόσημο 3,6% του Ν. 4013/2011 επί της κράτησης της περίπτωσης 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά 

αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 9. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  30/05/2016 και ώρα 12:30μμ, μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα 
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λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την 

προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα 

οργάνων σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  – 

Τεχνική  Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  Ομοίως,  μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν,  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των  προσφορών  που 

αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 10. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 

των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της  κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και 

τα  μέλη  της,  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος,  προβαίνει  στη  διαδικασία  ελέγχου  και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•  Η  αναθέτουσα  αρχή  εκδίδει  τις  σχετικές  αποφάσεις  επί  της  αξιολόγησης  των  ηλεκτρονικών 

προσφορών.

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς 

τους.

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του  διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –οικονομικούς  φορείς  για 

παροχή  διευκρινίσεων  επί  υποβληθέντων  δικαιολογητικών  και  οι  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11. Διαδικασία Ανάδειξης Μειοδότη- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση 

που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου 

*.pdf  και  σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα  δικαιολογητικά  που 
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απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 

από τον

προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή.

11.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

(α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

(β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της  26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

(δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE 

L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου,  EE L 344 της  28.12.2001,  σελ.  76)  η  οποία 

ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),

(ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της  

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Υπόχρεοι  προσκόμισης  Αποσπάσματος  Ποινικού  Μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  είναι  τα  φυσικά  πρόσωπα,  οι 

διαχειριστές των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης

(Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.), ο πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
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δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και  πτωχευτικού συμβιβασμού και,  επίσης,  ότι  δεν 

τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2), 

(3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την  

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το 

γνήσιο  της  υπογραφής  στην  οποία  να  δηλώνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι 

υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές  

για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την  

ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν  τελούν  υπό  κοινή  εκκαθάριση  του  Κ.Ν.  2190/20,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα 

προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της  εκκαθάρισης,  εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή 

εκκαθάριση  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στο  μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε 

ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 

ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

7. Οι  συνεταιρισμοί,  βεβαίωση  αρμόδιας  αρχής  ότι  ο  Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.  Σε 

περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά 

δενm εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 
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ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα 

κράτη  όπου  δεν  προβλέπεται  Ένορκη  Βεβαίωση,  με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψήφιου 

Αναδόχου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται 

ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

• Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,

• Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,

• Δεν  έχουν  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 

δραστηριότητας,

• Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 

υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,

• Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 

την Υπηρεσία.

Εφόσον  ο  προσφέρων  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση αποτελεί  ένωση/κοινοπραξία 

υποψηφίων αναδόχων που υπέβαλλαν κοινή προσφορά, προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά των σημείων 1 έως και 8 για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Επισημαίνεται ότι :

o Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

του προσφέροντα από τον διαγωνισμό

11.2  ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις  

παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη 

χώρα  τους  δεν  προβλέπεται  από  το  νόμο  ένορκη  βεβαίωση,  αυτή  μπορεί  να  αντικατασταθεί  με 

υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής 

ή προέλευσης.

Άρθρο 12. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Φακέλου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών  σε  έντυπη  μορφή,  ύστερα  από  σχετική  ειδοποίηση  των  συμμετεχόντων  που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  που 

αποσφραγίσθηκε.

Άρθρο 13. Ανάδειξη Μειοδότη

Όταν  αυτός  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  δεν  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  και  δεν 

προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 

απαιτείται  η  κατακύρωση γίνεται  στον  προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.  Σε 

περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και

δικαιολογητικά  όπου απαιτείται  η  κατακύρωση γίνεται  στον  προμηθευτή  με  την  αμέσως  επόμενη 

χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής.

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει,  σύμφωνα με τους 

όρους  και  τις  προϋποθέσεις  των  ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

1του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων  

δεν  υποβάλλει  ηλεκτρονικά  και  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  και  προσηκόντως  κατά  το  στάδιο  της 

κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, 

εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 

ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει 

υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

προκύπτει  ότι  δεν  πληρούνται  τα  στη  διακήρυξη  καθοριζόμενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των 

οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

Άρθρο 14.Διοικητικές Προσφυγές

14.1 Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της νομιμότητας 

της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να ασκηθεί ένσταση για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις 
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του π.δ. 118/2007. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

4 του Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012

14.2 Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Υποψηφίους 

μέσω του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου .pdf, το οποίο 

φέρει ψηφιακή υπογραφή.

14.3 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του 

π.δ. 118/2007 απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την ένσταση παράβολο κατάθεσης υπέρ 

του Δημοσίου. Σχετικά με την εν λόγω κατάθεση παραβόλου αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου .pdf από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους και προσκομίζεται ταυτόχρονα 

και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή.

14.4 Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

Υπηρεσίας. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 

5.000 €.

14.5  Μετά την  υποβολή  των  ενστάσεων/προσφυγών η  Αναθέτουσα Αρχή  προβαίνει  στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 4 του ν. 3886/2010 και το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007

Άρθρο  15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι ημέρες (120) (άρθρο 13, 

παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της  

προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 

αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί  

(άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής 

αναδόχου  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  τη  λήξη  της  ισχύος  της  προσφοράς,  δεσμεύει  όμως  το 

διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

Άρθρο  16. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του, διακηρυσσόμενου με την παρούσα, υπηρεσία δεν γίνονται 

δεκτές .

Άρθρο 17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  νόμο 

2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις 

που  εκδίδονται  σε  άλλο  κράτος  εκτός  της  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας.

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι  εγγυήσεις  περιλαμβάνουν και  τον όρο ότι  η  

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 

συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας  δαπάνης  της  Υπηρεσίας  άνευ του  ΦΠΑ  ή  το  2%  επί  των  επί  μέρους 

προϋπολογισμών 

Όταν ο διαγωνισμός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυτά, 

γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό 

της αξίας όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην 

προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου αριθμού υλικών που προβλέπεται  από την διακήρυξη,  η δε 

κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους  

λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία Ανακοίνωσης της 

Κατακύρωσης προς τον ανάδοχο.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος,  το  αργότερο  κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  να  καταθέσει  

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 

παραλαβή  του  Έργου  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο 

συμβαλλομένους.  Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται,  σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά,  η 

εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας 

που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Επισημαίνεται  ότι  ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής 
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εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι 

επιστροφής της στην Τράπεζα.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος,  στον οποίο θα κατακυρωθεί  ο διαγωνισμός αρνηθεί  να υπογράψει  

εμπρόθεσμα τη σύμβαση ή να καταθέσει  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που 

απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος 

βαρύνεται  και  με τα έξοδα διενέργειας  νέου διαγωνισμού και  γίνεται  καταλογισμός σε βάρος του 

αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονομικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η 

αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.

ΑΡΘΡΟ 18.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. 
2. Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  καλείται  να  παραστεί,  εφόσον  το  επιθυμεί  ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο 
ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ : 
α. Με μακροσκοπική εξέταση. 
β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ. Με πρακτική δοκιμασία 
δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια 
υλικό ή και  με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, 
εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. 
Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή. 
3. Σε  περίπτωση  που  η  σύμβαση  προβλέπει  μόνο  μακροσκοπική  εξέταση,  συντάσσεται  από  την 
επιτροπή  παραλαβής  οριστικό  πρωτόκολλο  (παραλαβής  ή  απόρριψης)  μετά  τη  διενέργεια  του 
μακροσκοπικού  ελέγχου.  Όταν  η  σύμβαση  προβλέπει,  εκτός  από  την  μακροσκοπική  εξέταση  και 
άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την 
επιτροπή  παραλαβής,  εκτός  από το  πρωτόκολλο  μακροσκοπικού  ελέγχου  και  δειγματοληψίας  και 
οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, 
λόγω  της  φύσης  του  είδους,  όλοι  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  γίνονται  από  την 
επιτροπή  παραλαβής  και  δεν  μεσολαβούν  εργαστηριακοί  και  λοιποί  έλεγχοι  για  την  σύνταξη  του 
οριστικού  πρωτοκόλλου,  τούτο  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  χωρίς  να  προηγηθεί  σύνταξη 
πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
4.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις 
παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης 
και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν 
την  καταλληλότητα  του  και  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου 
Υπουργού  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  του  υλικού  που  απορρίφθηκε  από  την  επιτροπή 
παραλαβής,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής.  Ύστερα  από  την  απόφαση  αυτή  η  επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  απόφαση.  Εάν  το  υλικό  απορρίπτεται  από  την 
επιτροπή  παραλαβής  λόγω  παρεκκλίσεων  που  διαπιστώθηκαν  κατά  τον  μακροσκοπικό  έλεγχο,  η 
επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω 
ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που 
με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε 
από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. 
Στην  περίπτωση  αυτή  το  οριστικό  πρωτόκολλο  (παραλαβής  ή  απόρριψης)  συντάσσεται  μετά  τα 
αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  δειγμάτων.  Υπό  την  επιφύλαξη  του  άρθρου  3  του  ΠΔ118/07,  με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  υλικού  για  το  οποίο  η  επιτροπή  παραλαβής  εξέδωσε  οριστικό 
πρωτόκολλο  απόρριψης,  στο  οποίο  αναφέρει  παρεκκλίσεις  από  τους  όρους  της  σύμβασης,  με 
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έκπτωση. 
5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 
απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραληπτέα  παρά  τις  αποκλίσεις  που  διαπιστώθηκαν  κατά  τον 
μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα 
από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους 
από  τη  σύμβαση  ελέγχους  και  συντάσσει  σχετικό  πρωτόκολλο  παραλαβής  ή  απόρριψης.  Σε 
περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει  εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η 
επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραλειπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και  
αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην 
περίπτωση  που  το  υλικό  κρίνεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  απορριπτέο  με  βάση  τον 
μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους 
ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι 
οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί  να εγκριθεί  η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την 
απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του 
υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται  
από  τον  προμηθευτή,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης  της  σχετικής  απόφασης.  Τα  έξοδα  της  δευτεροβάθμιας  επιτροπής  παραλαβής, 
βαρύνουν τον  προμηθευτή,  εφόσον τα  είδη απορριφθούν οριστικά  ή  παραληφθούν με  έκπτωση, 
ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του 
προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω 
του δημοσίου ταμείου. 
6. Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή 
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. 
7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση 
υλικό  σε  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται  προς  τούτο,  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που 
παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν 
για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5. 
8. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική 
παραλαβή τους από τον φορέα. 

ΑΡΘΡΟ19 :  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
• Η παράδοση  θα είναι τμηματική και θα γίνεται σε χώρο του κάθε Νοσοκομείου από τον Προμηθευτή. 
Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του κάθε Νοσοκομείου 
και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας.
• Η  παραλαβή της  προμήθειας  θα  πραγματοποιείται  από αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  που  θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής . 
• Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να 
παρατείνεται  μέχρι  τι  ¼  αυτού  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  που  υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν  από τη  λήξη του συμβατικού χρόνου.  Σε  περίπτωση που ο  συμβατικός χρόνος 
παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. 
• Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν 
λήξη  ο  παραταθείς  κατά  τα  ανωτέρω  χρόνος  ,  χωρίς  να  παραδοθούν  τα  είδη   ο  προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων της παρούσας 
διακήρυξης. 
• Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας  του  διαγωνισμού,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση 
επιτρέπεται  μόνο  όταν  συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης 
του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 20 :  ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  
1.  Σε περίπτωση που  τα υπό προμήθεια είδη παραδοθούν, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
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όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα  με  το  παραπάνω  άρθρο,  επιβάλλεται,  εκτός  των  προβλεπόμενων  κατά  περίπτωση 
κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται  σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει  το ¼ του μέγιστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο  28 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα . 
β) Για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  από  ¼  μέχρι  το  ½  του  μέγιστου 
προβλεπόμενου από το άρθρο  28 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των 
περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει  το παραπάνω 1/2,  ποσοστό 5% επί  της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 
2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα , χωρίς τον Φ.Π.Α. 
3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή  ή σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή  έλλειψης αυτού με  ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  εφόσον ο 
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών  το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 21.ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

1) Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση 

μέσα  στην  προθεσμία  του  ορίστηκε,  κηρύσσεται  έκπτωτος  με  απόφαση  της  Διεύθυνσης 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

2) Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 

από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά 

μέσα  στο  συμβατικό  χρόνο  ή  το  χρόνο  παράτασης  που  του  δόθηκε  σύμφωνα  με  όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.

3) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με 

ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4) Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων 

υλικών γίνεται δεκτή.

5) Στον  προμηθευτή  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση, 

επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί  τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 

εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

Α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

κατά περίπτωση.

Β. Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε 

λάβει  μέρος στο διαγωνισμό.  Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή 

τυχόν  διαφέρον  που  θα  προκύψει,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  εκπτώτου  προμηθευτή.  Ο 

καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση 
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του  έργου  κατά  τα  παραπάνω  οριζόμενα.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  υπολογισμός  του 

καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου 

και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Γ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την μέχρι την 

προηγούμενη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού  που  γίνεται  εις  βάρος  του 

ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν 

εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας.

Δ.  Σε  περίπτωση  που  η  ανάθεση  προμήθειας  γίνει  με  τροποποίηση  όρων  ή  τεχνικών 

προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται 

υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο προμηθευτής εγγυάται προς τη Νοσηλευτική Μονάδα ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και 

ιδιότητες  όπως  αυτές  προδιαγράφονται  στη  Διακήρυξη  ή  επιτρέπεται  να  προδιαγραφούν  από  το 

Νοσοκομείο κατά την εκτέλεση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 23. ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση το 

κείμενο  της  οποίας  επισυνάφθηκε  στη  διακήρυξη.  Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε  διαπραγμάτευση  στο 

κείμενο της  σύμβασης που επισυνάφθηκε στη  διακήρυξη  του διαγωνισμού,  ούτε  καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης

Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη

Γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα

Δ. Την τιμή

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές

Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις

Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής

ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογής
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Το  κείμενο  της  σύμβασης  κατισχύει  κάθε  άλλου  κειμένου  στο  οποίο  τούτο  στηρίζεται,  όπως 

προσφορά,  διακήρυξη  και  απόφαση  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  εκτός  κατάδηλων  σφαλμάτων  ή 

παραδρομών.

Σε  αντικειμενικά  δικαιολογημένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  και  τα  δύο 

συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής 

πηγάζουσες  υποχρεώσεις  του  χωρίς  την  έγγραφη  συναίνεση  του  Νοσοκομείου.  Κατ’ εξαίρεση  ο 

Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου για 

την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής 

του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων  της   Νοσηλευτικής  Μονάδας,  του  προσωπικού  της  ή  τρίτων  και  για  την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της 

εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους  

αρμόδιους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  προμήθειας.  Το 

Νοσοκομείο λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού 

του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 26. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου,  ο Ανάδοχος θα πρέπει  να συνεργάζεται  στενά με το 

Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση του Έργου.

Σε  περίπτωση που  ο  Ανάδοχος  είναι  Ένωση/  Κοινοπραξία,  τα  Μέλη που  αποτελούν  την  Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 

τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 

σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής 

του  ενός  Μέλους  από  τις  ευθύνες  και  τις  υποχρεώσεις  του  άλλου  ή  των  άλλων  Μελών  για  την 

ολοκλήρωση του Έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της  

Σύμβασης,  οποιαδήποτε  από  τα  Μέλη  της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας,  εξαιτίας  ανικανότητας  για 
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οποιοδήποτε  λόγο  ή  λόγω ανωτέρας  βίας,  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του,  τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε  περίπτωση  λύσης,  πτώχευσης,  ή  θέσης  σε  καθεστώς  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, 

μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 

των  όρων  της  Σύμβασης  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του  αρμοδίου  οργάνου  του 

Νοσοκομείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Νοσοκομείο δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ.  κάποιου εκ των μελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

Νοσοκομείου.  Σε  περίπτωση λύσης  ή  πτώχευσης  του Αναδόχου,  όταν  αυτός  αποτελείται  από μία 

εταιρεία,  ή  θέσης  της  περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  σύμβαση  λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν 

υπέρ  του  Νοσοκομείου  και  οι  Εγγυητικές  Επιστολές  Προκαταβολής  και  Καλής  Εκτέλεσης  που 

προβλέπονται στη Σύμβαση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05.

ΑΡΘΡΟ 27. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά  ανωτέρας  βίας.  Ως  τέτοια  δεν 

θεωρούνται  για  τον  Προμηθευτή  όσα  ευρίσκονται  αντικειμενικά  εντός  του  πεδίου  οικονομικής 

δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει  στην προηγούμενη  παράγραφο,  οφείλει  να γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών  από  τότε  που  συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Το 

Νοσοκομείο υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος 

του Αναδόχου,  διαφορετικά  με την πάροδο άπρακτης  της  προθεσμίας  τεκμαίρεται  η  αποδοχή του 

αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ  28.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  -  ΛΥΣΗ  –  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  –  ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην 

οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, 

πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
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Τα  πρόστιμα  ορίζονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Κανονισμού  Προμηθειών  Δημοσίου  (Π.Δ.  

118/07).  Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  την  ευχέρεια  να  εισπράξει  τα  πρόστιμα  είτε  σε  μορφή 

παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προμηθευτή ή σε 

περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής 

σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, το Νοσοκομείο ύστερα από πρόταση της  

αρμόδιας  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  δικαιούται  να  κηρύξει  τον  προμηθευτή 

έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ του Νοσοκομείου οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

και  υποχρεούται  ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία 

επιβλήθηκε  η  έκπτωση.  Για  τη  διαδικασία  κήρυξης  του  προμηθευτή  έκπτωτου,  έχουν  ανάλογη 

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 29. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ'  αφορμής της,  η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος  

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,  σύμφωνα με τους  κανόνες  της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 

σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Πύργος.

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί 

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με 

την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 

αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην 

παραπάνω παράγραφο.

                

                                   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

                                    ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

                                      Α/Α

                                                                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                             ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Αντικείμενο προμήθειας.
1.1 Η  παρούσα   τεχνική  προδιαγραφή  αφορά  την  ανάδειξη  χορηγητών  για  την 

προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των υλικών που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των εξετάσεων, προς κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου.

1.2 Ο  αναγραφόμενος  αριθμός  για  κάθε  μια  εξέταση,  είναι  ο  ελάχιστος  αριθμός 
εξετάσεων του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος.

1.3 Για τη σύνταξη αυτής της τεχνικής προδιαγραφής ελήφθησαν υπ’ όψη:
Α) Η εισήγηση της Επιτροπής Σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων.
Β)  Η  εισήγηση  του  ΕΟΦ  αναφορικά  με  το  καθεστώς  διακίνησης  των 
αντιδραστηρίων στη χώρα με βάση υπό έκδοση Οδηγία της Ε.Ε.
Γ) Οι ανάγκες του Νοσοκομείου. 

2. Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
2.1 Δείγματα.

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
επίδειξης  διενέργειας  των  εξετάσεων  με  τα  προσφερόμενα  υλικά  και  αναλυτές, 
εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. 

2.2 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:
 Α) Χώρα προέλευσης των υλικών .
 Β) Εργοστάσιο κατασκευής .
 Γ) Χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία .
 Δ) Χρόνος ζωής ( ημερομηνία παραγωγής και λήξεως ).
  Ε) Τη συσκευασία του υλικού , η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής .
ΣΤ)  Να  αναγράφεται  στην  συσκευασία  η  χημική  σύσταση  και  να  καλύπτει  ης 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μη τοξικότητας.
Ζ) Ο προσφέρων μαζί με την προσφορά του να προσκομίσει πρωτότυπα prosρectus 
με  πλήρη  στοιχεία  ποιότητας,  σύμφωνα  με  το  Ευρωπαϊκό  Νόμο  για  το  In Vitro 
διαγνωστικά  προϊόντα  και  να πληρεί  τις  απαραίτητες  προϋποθέσεις  διασφάλισης 
ποιότητας (ISO 9002).

Η) Ο προσφέρων υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού να  καταθέσει  βεβαίωση  του 
οίκου κατασκευής των προσφερομένων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών ότι 
τα προσφερόμενα αντιδραστήρια και υλικά είναι απολύτως συμβατά με τον αντίστοιχο 
εξοπλισμό  του  εργαστηρίου  του  Νοσοκομείου  μας  και  ότι  δεν  θα  δημιουργήσουν 
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μηχανικά ή  λειτουργικά προβλήματα και  η  λειτουργία των αναλυτών θα συνεχιστεί 
απρόσκοπτα και να καταθέσει πρωτόκολλα εφαρμογής.
Θ) Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει διάφορες δημοσιευμένες εργασίες 
που  θα  έχουν  γίνει  με  τα  συγκεκριμένα  αντιδραστήρια  από  αναγνωρισμένα 
Νοσοκομεία ή και Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και της ημεδαπής.

2.3 Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να προσκομίσει  βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής της 
Χώρας που βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων , η οποία θα 
βεβαιώνει  ότι  το  εργοστάσιο  διαθέτει  άδεια  δυνατότητας  παραγωγής  in vitro 
αντιδραστηρίων.

3. Παράδοση –Παραλαβή.       
3.1 Η παράδοση των υλικών  να γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από την 

διαβίβαση της παραγγελίας , από το φαρμακείο του Νοσοκομείου για ποσότητες 
που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενός  (1) μηνός τουλάχιστον.

3.2  Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Φαρμακείου του 
Νοσοκομείου, με βάση την ισχύουσα σ’ αυτό διαδικασία.  

4. Τεχνικοί Προσδιορισμοί    
4.1  Ο Διαγωνισμός θα γίνει   με  βάση τις  τεχνικές περιγραφές των υλικών που 
αναφέρονται.
4.2  Οι  μειοδότες πρέπει  να αναγράφουν στις  προσφορές τους (οικονομική και 
τεχνική),  ότι  το  είδος  που  προσφέρουν  εκπληρώνει  τις  παραπάνω  τεχνικές 
περιγραφές της Υπηρεσίας .
4.3  Στην  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  υλικό  παρουσιάζει  αποκλίσεις  ή 
διαφοροποιήσεις από αυτά που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές  δεν 
θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 
στους απαράβατους όρους και κρίνονται από την επιτροπή επουσιώδεις. 
Για το λόγο αυτό πρέπει   να αναφέρονται  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  με λεπτομέρειες για να 
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

5.   Συσκευασία.
5.1 Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη 

χρηματική  επιβάρυνση  των  σχετικών  υλικών  συσκευασίας  ,  που  δεν 
επιστρέφονται στον προμηθευτή.

5.2 Σε  εμφανές  σημείο  της  συσκευασίας  ,  καθώς  και  σε  κάθε  μονάδα  του 
περιεχομένου της , πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: 

5.2.1 Επωνυμία  και  διεύθυνση κατασκευαστή  .  Εάν  ο  κατασκευαστής  εδρεύει  σε 
χώρα  εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία και η 
διεύθυνση  του  εγκατεστημένου  στην  Κοινότητα  εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

5.2.2 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε 
θέση  να  αναγνωρίσει  το  διαγνωστικό  προϊόν,  την  ποσότητα  του  και  το 
περιεχόμενο της συσκευασίας .

5.2.3 Κατά  περίπτωση  ,  την  ένδειξη  «ΣΤΕΙΡΟ»  ή  άλλη  ένδειξη,  με  την  οποία 
επισημαίνεται η  ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς 
καθαριότητας.

5.2.4 Τον κωδικό της παρτίδας , μετά από τη λέξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή τον αύξοντα αριθμό.
5.2.5 Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς , 

χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.
5.2.6 Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
5.2.7 Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
5.2.8 Σε  κάθε  συσκευασία θα πρέπει  να περιλαμβάνονται   ΟΔΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ ως 

εξής: 

38



      α)     Τα στοιχεία  της ετικέτας , πλην των 5.2.4 και 5.2.5.
      β)     Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την  
ποσότητα  ή  τη  συγκέντρωσή  του   ή  των  δραστικών  συστατικών  του  ή  των 
αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit)
      γ)    Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται 
για τη μέτρηση.
      δ)    Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης μετά από την πρώτη 
αποσφράγιση της πρωτοταγούς συσκευασίας καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης 
και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας.
      ε)     Τις επιδόσεις του προϊόντος  αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την 
εξειδίκευση ,  την ακρίβεια ,  την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια 
ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.
     στ)     Ένδειξη του τυχόν απαιτουμένου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την 
αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς.
      ζ)       Τον τύπο του  δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις τυχόν ειδικές  
συνθήκες  συλλογής,  προεπεξεργασίας  και,  κατά   περίπτωση,  τις  συνθήκες 
αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς.
     η)       Λεπτομερής περιγραφή  της ακολουθούμενης διαδικασίας για την χρήση του 
προϊόντος.
     θ)   Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση:
- Της αρχής της μεθόδου.
- Των  ειδικών  αναλυτικών  χαρακτηριστικών  επιδόσεως(ευαισθησία,  εξειδίκευση 

ακρίβεια  ,  επαναληψιμότητα  .  αναπαραγωγιμότητα  ,  όρια  ανίχνευσης  ,  φάσμα 
μετρήσεων , πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των γνωστών σχετικών 
παρεμβολών ), των περιορισμών της μεθόδου και των πληροφοριών όσον αγορά 
τη χρησιμοποίηση , εκ μέρους του χρήστη , των διαδικασιών και υλικών μετρήσεων 
αναφοράς .

- Των πληροφοριών , που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό , ο οποίος 
απαιτείται , πριν από τη χρησιμοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος            ( π.χ 
ανασύσταση , επώαση , έλεγχος οργάνων κ.α).

- Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών .
      ι)       Τη  μαθηματική  μέθοδο  ,  με  την  οποία  υπολογίζονται  τα  μαθηματικά 
αποτελέσματα  και  όπου  απαιτείται  η  μέθοδος  προσδιορισμού  των  θετικών 
αποτελεσμάτων. 
           ι.α.  Τα μέτρα που πρέπει  να λαμβάνονται  ,  σε περίπτωση αλλαγών στις 
αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος. 
           ιβ Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες , σχετικά με:
- Τον  εσωτερικό  έλεγχο  ποιότητας  ,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  διαδικασιών 

επικύρωσης . 
- Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος .
- Τα  μεσοδιαστήματα  αναφοράς  για  τις  προσδιοριζόμενες  ποσότητες  , 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη .

- Αν το προϊόν πρέπει  να χρησιμοποιείται  σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται  ή να 
συνδέεται  με  άλλα  Iατροτεχνολογικά   προϊόντα  ή  εξοπλισμό  ,προκείμενου  να 
λειτουργήσει  σύμφωνα  με  τον  προορισμό  του  επαρκή   στοιχεία  για  τα 
χαρακτηριστικά του , ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγμένων προϊόντων 
ή  εξοπλισμού  που  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  ,  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται 
ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός 

- Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης 
του  προϊόντος  και  της  ορθής  και  ασφαλούς  λειτουργίας  του  ,  καθώς  και 
λεπτομερή  στοιχεία  για  τη  φύση  και  τη  συχνότητα  της  συντήρησης  και  της 
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βαθμονόμησης  που  απαιτούνται,  για  να  εξασφαλίζεται  η  ορθή  και  ασφαλής 
λειτουργία του προϊόντος .

- Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων 
- Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη  επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, 

προτού χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ αποστείρωση ,τελική συναρμολόγηση κ.α).
- Τις  απαραίτητες  οδηγίες  για  το  ενδεχόμενο  φθοράς  της  προστατευτικής 

συσκευασίας.
- Λεπτομερή  στοιχεία  για  τις  κατάλληλες  μεθόδους  επαναποστείρωσης  ή 

απολύμανσης .
      Ιγ.      Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και 
ασυνήθεις  κινδύνους  που  σχετίζονται  με  τη  χρησιμοποίηση  ή  τη  διάθεση  των 
διαγνωστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας , 
αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες  ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, πρέπει 
να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της .
ιδ . Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών 
χρήσεως .
5.2.10.  Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης   υποχρεούται να  επισημαίνει  επιπλέον 
κάθε μονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με :  
            α  Τα στοιχεία προμηθευτή. 
            β  Αριθμό   σύμβασης
            γ   Την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ  ΕΙΔΟΣ»
6. Άλλοι ειδικοί  Όροι
    6.1 Η Υπηρεσία δεν  θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που 
θα  κατακυρωθούν  τα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού,  για  ολόκληρο  το  χρονικό 
διάστημα της Σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία.
           Οι  προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως:
           α .  Τιμή ανά εξέταση
           β.  Τιμή ανά Ομάδα Εξετάσεων, όπως αυτές ομαδοποιούνται στις αντίστοιχες 
Περιγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β, όπου απαιτείται χρήση αναλυτή.
           γ.  Τιμές των προσφερομένων βιολογικών και χημικών αντιδραστηρίων , καθώς 
και  των  επιπρόσθετων  υλικών,  όπως  υλικά  βαθμονόμησης  και  ελέγχου 
(controls,calibrators) και λοιπών  αναλώσιμων, ανά εμβαλλάγιο - συσκευασία , που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.
            δ. Την  αντιστοιχία  αντιδραστηρίων  και  παντός  είδους  απαιτούμενων 
αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης.

6.2 Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα μέτρα απόσυρσης του 
προϊόντος από την αγορά , σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία  ή  και  την  ασφάλεια  των  ασθενών,  των  χρηστών  ή  και  ενδεχομένως, 
άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.

6.3 Ο ελάχιστος ετήσιος  αριθμός των εκτελούμενων εξετάσεων φαίνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

6.4 Ο  αριθμός   αναλυτών  που  θα  πρέπει  να  διαθέσει  στο  Νοσοκομείο  ο 
προμηθευτής πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Νοσοκομείου, όπως 
αυτές  περιγράφονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β,  ώστε  να  υπάρχει  δυνατότητα 
διεξαγωγής των  εξετάσεων στο πρωινό ωράριο

7 Έλεγχοι- Απόρριψη Υλικών- Αντικατάσταση.
7.1 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματολογικό έλεγχο με 
εργαστηριακά  δεδομένα  όλων  των  παρτίδων  των  προϊόντων  τόσο κατά   την 
οριστική  παραλαβή,  όσο  και  κατά  την  διάρκεια  χρήσεως,   μετά  από  σχετική 
αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.
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7.2 Σε  περίπτωση  που  απορριφθεί  από  την  επιτροπή  παραλαβής  οριστικά 
ολόκληρη  η  συμβατική  ποσότητα  ή  μέρος  αυτής  ,  ο  προμηθευτής  είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα , 
να αντικαταστήσει την ποσότητα  που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους 
όρους της σύμβασης. 

7.3 Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και 
δαπάνες του, μέσα σε 10 ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών .

7.4 Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου παράδοσης ή φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και 
υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ. 
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Εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ

1.  ΤΜΗΜΑ  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ  ΑΙΜΑΤΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 75.704,22€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ).  Η κατακύρωση θα 

γίνει σε έναν προμηθευτή για το σύνολο των εξετάσεων 1-8  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.232,53€     ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 13%

1 Διαλύματα για πραγματοποίηση εξετάσεων 11.200
2 Κάρτες Liss 15.900
3 Κάρτες NaCl 8.640  
4 Κάρτες ομάδων Rhesus 576
5 Κάρτες γονοτύπων 576
6 Κάρτες Coombs Anti-G 1152
7 Flacon D- week 1000

8 ID –DiaCell I-II-III
Coombs test and cold aggIut 6.800

9 Κάρτες -PANEL 754
10 Κάρτες-JKA 220
11 Κάρτες Dufy B 100

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20.115,58 €  ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 13%  
Α/Α ΕΙΔΟΣ

1 Anti - A μον. 90.000
2 Anti - B μον. 90.000
3 Anti - AB μον. 90.000

Οι αντιοροί Anti A, Anti –B, Anti AB να είναι 
μονοκλωνικοί με υψηλή ειδικότητα και 

ευαισθησία, επαναληψιμότητα, τίτλος >1:32. 
Να προκαλούν σαφή συγκόλληση σε χρόνο 

λιγότερο των 2’. Να μην προκαλούν 
διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο 

προζώνης. Να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 
συνδέσεις αντιγόνου – αντισώματος 

(avidily) ειδικά σε κύτταρα νεογνών και σε 
ασθενείς υποομάδες. Ο έλεγχος των 

ομάδων θα πρέπει να γίνεται με αντιορούς 
δύο διαφορετικών εταιρειών με 

διαφορετικούς κλώνους. 
4 Anti - D μον. 100.000

Θα πρέπει να γίνεται χρήση δύο 
διαφορετικών αντιδραστηρίων ANTI-D. Το 

ένα θα πρέπει να είναι μίγμα μονοκλωνικού 
IgM και δύο διαφορετικών μονοκλωνικών 
IgG.. Ελάχιστος τίτλος 1:32 (IgM) και 1:64 
(IgG) με έμμεση Coombs. Να αντιδρά με 

κύτταρο της κατηγορίας DVI. Το άλλο 
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αντιδραστήριο Anti-D πρέπει να πρέπει να 
περιέχει ένα κλώνο IgM και να αντιδρά 

αρνητικά με κύτταρα της κατηγορίας DVI. Τα 
δύο αυτά αντιδραστήρια θα προέρχονται 
από δύο διαφορετικές εταιρείες, ώστε να 

είναι από διαφορετικούς κλώνους. 
5 Anti- A1 μον. 17.500

Μονοκλωνικό, να διαλύεται επί πλακός και 
σε σωληνάριο (slide/ tube test). Να 

προκαλεί σαφή συγκόλληση σε χρόνο 
λιγότερο των 2’. Να μην προκαλεί 

διασταυρούμενες αντιδράσεις ή φαινόμενο 
προζώνης. 

6 Anti – C μον. 15.000
Μονοκλωνικό, μεγάλα όρια χρήσης άμεση 

συγκόλληση, υψηλή ειδικότητα και 
ευαισθησία.

7 Anti –E μον. 15.000
Μονοκλωνικό (όπως το Νο 6)

8 Anti –e μον. 15.000
Μονοκλωνικό (όπως το Νο 6)

9 Anti –c μον. 11.250
Μονοκλωνικό (όπως το Νο 6)

10 Anti – Kell Μον. 11.250
Μονοκλωνικό (όπως το Νο 6)

11 Anti – Human μον. 22.500
Ανθρώπειος, αντισφαιρινικός ορός, 

μονοκλωνικός, πολυδύναμος IgG/C3d, 
έγχρωμος.

12 Alboumine bovine 30%                         3.000

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 10.356,11€  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ    23% ΦΠΑ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1 Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος που θα περιλαμβάνει 

τις εξετάσεις για τον έλεγχο των εξετάσεων για 
ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C,HIV1,H1V2,HTLB και 

σύφιλη

5 kit 

2 Παγκόσμιο πρόγραμμα εσωτερικής 
ποιοτικής αξιολόγησης για HIV  4

3 Παγκόσμιο πρόγραμμα εσωτερικής 
ποιοτικής αξιολόγησης για HbsAg και HCV  4

4 Παγκόσμιο πρόγραμμα εσωτερικής 
ποιοτικής αξιολόγησης για Syphilis  4
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Επιστημονικά  Όργανα
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΛΗΣ
1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

ΓΕΛΗΣ
Να περιλαμβάνονται:

1. Φυγόκεντρος με  άνω των 20 υποδοχών που κάθε μία να δέχεται  μια κάρτα. 
Τόσο ο χρόνος όσο και η ταχύτητα να ρυθμίζονται με ακρίβεια 905/910 τγμ/10’ 
εκ των προτέρων. Να περιλαμβάνει ακουστική ειδοποίηση στο τέλος του χρόνου 
φυγοκέντρησης.  Να  λειτουργεί  με  το  ρεύμα  πόλης  220V/50Hz χωρίς 
μετασχηματιστή.

2. Επωαστήρια (Incubator).  Με δυνατότητα επωάσεως άνω των 20 καρτών, σε 
σταθερή  θερμοκρασία  37ο C.  Η  θερμοκρασία  να  ελέγχεται  ηλεκτρονικά.  Να 
λειτουργεί με το ρεύμα πόλης 220/50Hz χωρίς μετασχηματιστή.

3. Στατώ  εργασίας  (Working Table).  Κατάλληλο  για  την  υποδοχή  των  καρτών 
εργασίας και των συναφών δοκιμαστικών σωληναρίων.

4. Δοσομετρητής  δύο (2) Dispensors. Να είναι επαναλαμβανόμενης διανομής και 
σταθερού όγκου 0,5ml για τα αντιδραστήρια αραίωσης. Να έχουν δυνατότητες 
να δέχονται φιαλίδια των 50ml, 100ml και 500ml.

5. Πιπέττα   αυτόματη  μη  ηλεκτρονική  (Pipetor).  Μια  αυτόματη,  μη  ηλεκτρονική 
πιπέττα επαναλαμβανόμενου πιπετταρίσματος για 10-12,5ml, 25ml και 50ml. Να 
είναι  μικρού  βάρους  ώστε  να  γίνεται  με  ευκολία  κάθε  επαναλαμβανόμενος 
χειρισμός.  Να  χρησιμοποιούνται  tips (ρύγχος)  μιας  χρήσεως  οιαδήποτε 
προελεύσεως.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΕΛΗΣ  
Οι  κάρτες που θα χρησιμοποιούνται  να είναι  μεθοδολογίας ΓΕΛΗΣ και  να έχουν 
ενσωματωμένους  αντιορούς για τους παρακάτω ελέγχους:
Προσδιορισμό ομάδας αίματος με human  και μονοκλωνικούς αντιορούς.
Ανάστροφη ομάδα με τα αντίστοιχα ερυθρά.
Για την επιβεβαίωση ομάδας αίματος.
Για τον προσδιορισμό του φαινοτύπου και του παράγοντος Rhesus.
Για την δοκιμασία των διασταυρώσεων.
Για την δοκιμασία άμεσης Coobs.
Για την δοκιμασία έμμεσης Coobs screening test για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση 
τυχόν παρουσίας αγνώστων αντισωμάτων στον ορό των ασθενών υπό εξέταση.   

      Για  το  προσδιορισμό διαφόρων αντιγόνων,  όπως  Duffy,  Uidd,  Lutheran και 
άλλων
   Να περιλαμβάνουν διαλύματα εναιρωρημάτων.
             Εξειδικευμένα οι χρησιμοποιούμενες κάρτες να περιλαμβάνουν:

1. Τη μέθοδο ΓΕΛΗΣ
2. Να έχουν ενσωματωμένους αντιορούς στις ομάδες – φαινοτύπους.
3. Τα ενσωματωμένα αντιδραστήρια να είναι μονοκλωνικά.
4. Να είναι αντιδραστήρια ανθρώπεια.
5. Τα  περιλαμβανόμενα  αντιγόνα  να  είναι  μεμονωμένα  και  να  περιλαμβάνουν 

PROFILE των αντιγόνων.
6. Να περιλαμβάνουν ενσωματωμένους αντιορούς στα αντιγόνα.
7. Να μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη δοκιμασία των συμβατοτήτων 
8. Η διάρκεια χρήσης ερυθρών να είναι μεγάλη.  
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      Επίσης ζητούνται:
1. Βιβλιογραφία 
2. Πιστοποιητικά ISO και FDA.
3. Πελατολόγιο 
4. Πλήρες κατάλογο αντιδραστηρίων προς χρήση 
5. Οι αντιοροί να είναι ενσωματωμένοι σε υπόστρωμα ΓΕΛΗΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

  Οι προσφερόμενοι αντιοροί τυποποίησης ομάδας αίματος θα πρέπει να είναι 
άριστης  ποιότητας  αντιοροί,  κάτι  που  πιστοποιείται  αφενός  από την  υψηλή 
συγγένεια  και  ειδικότητα  τους  αφετέρου  από  τον  τίτλο  τους.   Για  τα 
αντιδραστήρια  Anti-  A,  Anti-B,  anti-AB,  anti-D, και  anti-Kell οι τίτλοι πρέπει  να 
είναι πάνω από 1/128                                                            
Η κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, με τεκμηριωμένα στοιχεία για την     
ευαισθησία  και  την  ειδικότητα  των  αντισωμάτων  αποτελεί  απαραίτητη 
προϋπόθεση για την  αξιολόγηση.  Επίσης απαραίτητη θεωρείται  η  αναφορά 
στις διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου που τα καλύπτει.  (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ 
ΟΡΟΣ)

 Δεν  θα  πρέπει  να  προκαλούν  κατά  την  χρήση  τους  διασταυρούμενες 
αντιδράσεις ή φαινόμενο προζώνης.

 Θα πρέπει να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται  oμάδες χαμηλής 
αντιγονικότητας και να είναι  απαλλαγμένα. Η προκαλούμενη αντίδραση κατά 
την χρήση τους θα πρέπει να είναι καθαρή και εμφανής ώστε να αποφεύγονται 
λάθη αναγνώρισης.

 Τα αντιδραστήρια κατά την χρήση τους χωρίς αραίωση θα πρέπει να δίνουν 
συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα ερυθρών.

 Για  την  τεκμηρίωση  όλων  των  παραπάνω απαιτείται  η  κατάθεση  δειγμάτων 
προς  αξιολόγηση.  Προσφορά  για  οποιοδήποτε  είδος  της  ομάδας  των 
αντιορών χωρίς συνοδό δείγμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι αντιοροί anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, anti-C, anti-E, anti-e, anti-Kell, να είναι 
μονοκλωνικοί.  Ποιοτικός  έλεγχος  ανά  παρτίδα  αντιδραστηρίων  από 
Ανεξάρτητους  Οργανισμούς  Αμερικής  ή  Ευρώπης  είναι  επιθυμητό  και  θα 
αξιολογηθεί.  Η  κατάθεση  των  σχετικών  πιστοποιητικών,  με  τεκμηριωμένα 
στοιχεία  για  την  ευαισθησία  και  την  ειδικότητα  των  αντισωμάτων  αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση. Επίσης απαραίτητη θεωρείται η 
τεκμηρίωση του εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου που τα καλύπτει.

 Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να μην είναι βραχύτερος του έτους από 
την στιγμή της παράδοσης τους.

 Να επισυναφθεί το πελατολόγιο Κέντρων Αιμοδοσίας που χρησιμοποιούν τους 
προσφερόμενους  αντιορούς.  Κατάθεση  αντιγράφων  τιμολογίων  προς  τα 
αναφερόμενα  στο  πελατολόγιο  Κέντρα  Αιμοδοσίας  θεωρείται  απαραίτητη 
(ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ).

 Βιβλιογραφικές  αναφορές  και  συγκριτικές  μελέτες  δημοσιευμένες  σε  διεθνή 
Ιατρικά  Περιοδικά   της  Αιμοδοσίας,  θεωρούνται  πολύ  σημαντικά  και  θα 
αξιολογηθούν.

 Θα  αξιολογηθούν  οι  εταιρείες  που  θα  προσφέρουν  πλήρη  γκάμα  των 
ζητούμενων αντιορών και θα καταθέσουν τα σχετικά δείγματα. Δεδομένου ότι οι 
ζητούμενοι  αντιοροί  θεωρούνται  ομάδα  και  κατοχυρώνονται  σε  έναν 
προμηθευτή  με  βάση  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού.  Η  μη 
κατάθεση δειγμάτων θα αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Ανεξάρτητα εξωτερικά run controls για τον 
καθημερινό ποιοτικό έλεγχο στις ορολογικές 
εξετάσεις των αιμοδοτών.

Α) Το εξωτερικό control θα πρέπει να είναι ένας 
ανεξάρτητος ορός, ο οποίος να δίνει οριακά θετική 
αντίδραση ή τιμή στη γκρίζα ζώνη και να μπορεί να 
ελέγχει συγχρόνως όλες τις εξετάσεις ρουτίνας: Να 
περιέχει όλους τους ιούς HIV 1 και HIV 2, HTLV I  και HTLV 
II, HCV,  HbsAg, όρος απαράβατος ώστε ο έλεγχος να 
γίνεται σε όλους τους ιούς με ένα κοντρόλ.
Β) Το control να είναι σε μικρή ποσότητα ανά φιαλίδιο 
(1ml) και έτοιμο για χρήση, σε υγρή φάση και να μη 
χρειάζεται ανασύσταση για να μη χάνεται η 
σταθερότητα του μετά το άνοιγμα (τουλάχιστον 2 
μήνες σταθερότητα μετά το άνοιγμα)  και λόγω του ότι 
χρησιμοποιείται πολλές φορές, να μειώνεται η 
πιθανότητα επιμόλυνσης μετά από τις πολλές χρήσεις.
Γ) Να κυκλοφορεί υποχρεωτικά σε διαφορετικές σειρές 
(συγκεντρώσεις), ώστε το εργαστήριο να μπορεί να 
επιλέγει κάθε φορά τη σωστή σειρά ανάλογα με τα 
αντιδραστήρια τη μέθοδο  και τον αναλυτή που 
χρησιμοποιεί. Αυτό να αποδεικνύεται από το έντυπο 
οδηγιών χρήσεως που συνοδεύει κάθε φορά το 
προϊόν. Επίσης να υπάρχει ειδική σειρά για σύφιλη.
Δ) Να δίνεται δωρεάν σέρβις στο εργαστήριο με την 
αγορά του κιτ. Η σύγκριση ομογενών εργαστηρίων 
παγκοσμίως (poor to peer), καθ’ όλη την διάρκεια 
χρήσης του κιτ. Αυτή η υπηρεσία είναι δυνατή μέσω 
διαδικτύου ή κατόπιν αιτήματος μέσω άλλων μη 
ηλεκτρονικών μέσων.
Ε) Το control να συνδυάζεται με panel ευαισθησίας και 
πάνελ αποδοχής παρτίδων (όχι ορομετατροπής)της 
ίδιaς εταιρίας για τον έλεγχο κατά την παραλαβή των 
νέων παρτίδων αντιδραστηρίων.
Στ) Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο χρόνια από 
την ημερομηνία παραγωγής.
Ζ) υπάρχει ειδική σειρά που να ελέγχει τα αντιδραστήρια 
που ανιχνεύουν ταυτόχρονα το HIV-1 p24 αντιγόνο και 
τα αντισώματα για HIV-1και HIV-2. Επίσης το control 
(όχι μόνο η εταιρία) να έχει έγκριση από διεθνώς 
αναγνωρισμένο οργανισμό (π.χ  FDA) και σήμανση 
CE.
Η) Θα προτιμηθεί η εταιρία που προσφέρει 
ολοκληρωμένη σειρά  προϊόντων εσωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου ορολογικών και αιματολογικών αναλύσεων 
καθώς και προϊόντων εξωτερικής

ΣΧΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 

Σχήματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης για τα 
κάτωθι:
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)

• HBV και HCV (εξέταση όλων των δεικτών στα ίδια 
δείγματα). Ετήσιο κοινό πρόγραμμα 
αποτελούμενο από 4 κύκλους.

• Αντισώματα HIV (διαγνωστικό και επιβεβαιωτικό 
τεστ στα ίδια δείγματα). Ετήσιο πρόγραμμα 
αποτελούμενο από 4 κύκλους.

(Τα προγράμματα HBV, HCV και HIV να εκτελούνται 
στις ίδιες ημερομηνίες για εξοικονόμηση χρόνου)

Αντισώματα σύφιλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 89.761,31€      ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23%

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

1. HBsAg

3780

2. Anti-HCV

3360

3. HIV COMBO

2940

4. HTLV I/II

2436

5. Syphilis

2520

6. Anti-HBS

1092

7. Anti-HBC

1092

8. Anti-HBC IgM    

168

9. HBeAg

   252

10. Anti-HBe

168

11. HAVAB IgG

168

12. HAVAB IgM

420
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
1. Εκτός των ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, να προσφερθούν και τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα 
υλικά, όπως αντιδραστήρια πλύσης και αραίωσης, υλικά βαθμονόμησης, ποιοτικού 
ελέγχου   κ.λ.π.  (όχι  σύριγγες  αιμοληψίας,  φιαλιδίου  γενικής  ,  χαρτιού  και  μελανιού 
εκτύπωσης κ.λ.π.).
2.  Oι  προμηθευτές  πρέπει  να  προσφέρουν  τιμή  και  για  τα  είδη  εξετάσεων  που 
πραγματοποιούν οι αναλυτές που θα προσφέρουν και δεν συμπεριλαμβάνονται ή δεν 
αναγράφεται αριθμός στον παραπάνω πίνακα.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

1.Αντικείμενο προμήθειας.
1.1.Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια από το ελεύθερο 

εμπόριο  των  υλικών  που  απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  των  εξετάσεων  που 
αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του παραρτήματος Γ, για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
καθώς και τις απαιτήσεις, τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής αυτών.

2.Οροι διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2.1.Δείγματα

      Κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν την 
δυνατότητα επίδειξης του τρόπου διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά 
και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

2.2.Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν :
       α. Χώρα προέλευσης των υλικών.
       β. Εργοστάσιο κατασκευής
       γ. Χρόνος παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.
      δ. Χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως)
       ε. Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.

2.3. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να προσκομίσει βεβαίωση Αρμόδιας Αρχής της 
χώρας που βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει 
ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής in vitro αντιδραστηρίων.

3.Τεχνικοί προσδιορισμοί.
3.1  Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  με  βάση  τις  Τεχνικές  Περιγραφές  των  υλικών  που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 
3.2.Ο  αριθμός  αναλυτών  που  πρέπει  να  διαθέσει  στο  κάθε  Νοσοκομείο  ο 

προμηθευτής  αναφέρεται παρακάτω στη παράγραφο 2.2.2.2 και ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες  του  κάθε  Νοσοκομείου,  ώστε  να  υπάρχει  δυνατότητα  διεξαγωγής  των 
εξετάσεων στο πρωινό ωράριο.

3.3. Οι προσφέροντες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και 
τεχνική), ότι το είδος που προσφέρουν εκπληρώνει τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές 
της υπηρεσίας.

3.4. Σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 3, παρ. 7, οι τεχνικές προδιαγραφές των 
προς προμήθεια υλικών ορίζονται, από τους φορείς για τους οποίους προορίζονται. 
Όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών  που  ορίζονται  με  αυτό  τον  τρόπο  είναι 
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη 
της προσφοράς.

4.Συσκευασία.
4.1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη 

χρηματική επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον 
προμηθευτή.

4.2.Σε  εμφανές  σημείο  της  συσκευασίας,  καθώς  και  σε  κάθε  μονάδα  του 
περιεχομένου της,  πρέπει  να αναγράφονται  οι  παρακάτω ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ,  στα Ελληνικά ή 
Αγγλικά, εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση εναρμόνισης της οδηγίας 98/79/Ε.Κ. ορίζει 
διαφορετικά :

4.2.1. Eπωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει  να αναγράφεται η επωνυμία και  η διεύθυνση του 
εγκατεστημένου στην κοινότητα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

4.2.2.Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να είναι σε 
θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας.

4.2.3. Κατά περίπτωση την ένδειξη ΣΤΕΙΡΟ ή άλλη ένδειξη, με την οποία επισημαίνεται η 
ειδική μικροβιολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας.
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4.2.4. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη ΠΑΡΤΙΔΑ , ή τον αύξοντα αριθμό.
4.2.5. Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, 

χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.
4.2.6.  Κατά  περίπτωση,  ένδειξη,  με  την  οποία  θα  επισημαίνεται  ότι  πρόκειται  για 

«προϊόν» που χρησιμοποιείται in vitro ή μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων.
4.2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
4.2.8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
4.2.9.  Σε  κάθε  συσκευασία θα πρέπει  να περιλαμβάνονται  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ στα 

Ελληνικά,  εκτός εάν η υπουργική απόφαση εναρμόνισης της οδηγία 98/79/Ε.Κ ορίζει 
διαφορετικά ως εξής :
    α. Τα στοιχεία της ετικέτας, πλην των 4.2.4 και 4.2.5.
    β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα 
ή τη συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του 
συνόλου (kit).
    γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για 
τη μέτρηση.
    δ.  Τις  συνθήκες  αποθήκευσης  και  το  χρόνο  διατήρησης  μετά  από  την  πρώτη 
αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης 
και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας.
    ε.  Τις  επιδόσεις  του  προϊόντος  αναφορικά  με  την  αναλυτική  ευαισθησία,  την 
εξειδίκευση,  την  ακρίβεια,  την  επαναληψιμότητα,  την  αναπαραγωγιμότητα,  τα  όρια 
ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.
   στ.  Ένδειξη του τυχόν  απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και  πληροφορίες  για την 
αναγνώριση του ειδικού αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ορθώς.
    ζ. Τον τύπο του δείγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται, τις ειδικές τυχόν συνθήκες 
συλλογής,  προεπεξεργασίας  και  κατά  περίπτωση,  τις  συνθήκες  αποθήκευσης  και 
οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς.
    η.  Λεπτομερής  περιγραφή  της  ακολουθητέας  διαδικασίας  για  τη  χρήση  του 
προϊόντος.
    θ. Τη διαδικασία μετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται με το διαγνωστικό προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση :

• Της αρχικής μεθόδου.

• Των πληροφοριών , που αφορούν κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισμό, ο οποίος 
απαιτείται  πριν  από  τη  χρησιμοποίηση  του  διαγνωστικού  προϊόντος  (π.χ. 
ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κ.λ.π)

• Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών.

     ι. Τη μαθηματική μέθοδο, με την οποία υπολογίζονται τα μαθηματικά αποτελέσματα 
και όπου απαιτείται η μέθοδος προσδιορισμού των θετικών αποτελεσμάτων.
    ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται , σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές 
επιδόσεις του προϊόντος.
    ιβ. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά με:

• Toν  εσωτερικό  έλεγχο  ποιότητας,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  διαδικασιών 
επικύρωσης.

• Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος.

• Τα  μεσοδιαστήματα  αναφοράς  για  τις  προσδιοριζόμενες  ποσότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη.
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• Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να 
συνδέεται  με  άλλα  ιατροτεχνολογικά  προϊόντα  ή  εξοπλισμό,  προκειμένου  να 
λειτουργήσει,  σύμφωνα  με  τον  προορισμό  του,  επαρκή  στοιχεία  για  τα 
χαρακτηριστικά  του,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  επιλογή  των  ενδεδειγμένων 
προϊόντων  ή  εξοπλισμού  που  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται,  προκειμένου  να 
επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός.

• Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης 
του  προϊόντος  και  της  ορθής  και  ασφαλούς  λειτουργίας  του,  καθώς  και 
λεπτομερή  στοιχεία  για  τη  φύση  και  τη  συχνότητα  της  συντήρησης  και 
βαθμονόμησης  που απαιτούνται,  για  να  εξασφαλίζεται  η  ορθή  και  ασφαλής 
λειτουργία του προϊόντος.

• Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων.

• Πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισμό που απαιτείται, 
προτού χρησιμοποιηθεί  το  προιόν  (π.χ.  αποστείρωση,  τελική  συναρμολόγηση 
κ.λ.π.)

• Τις  απαραίτητες  οδηγίες  για  το  ενδεχόμενο  φθοράς  της  προστατευτικής 
συσκευασίας.

• Λεπτομερή  στοιχεία  για  τις  κατάλληλες  μεθόδους  επαναποστείρωσης  ή 
απολύμανσης.

ιγ.   Τις  προφυλάξεις  που  πρέπει  να  λαμβάνονται  για  τους  τυχόν  ειδικούς  και 
ασυνήθεις  κινδύνους  που  σχετίζονται  με  τη  χρησιμοποίηση  ή  τη  διάθεση  των 
διαγνωστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων προστασίας, 
αν το διαγνωστικό προϊόν περιέχει ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης πρέπει 
να εφιστάται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της.
ιδ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών 
χρήσεως.
4.2.10. Μετά την κατακύρωση, ο μειοδότης υποχρεούται να επισημαίνει επιπλέον κάθε 
μονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται με :
   α. Τα στοιχεία του προμηθευτή
   β. Αριθμό σύμβασης.
   γ. Την ένδειξη « ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ»

5.Αλλοι Όροι.
 5.1. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που 
θα κατακυρωθούν από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό 
διάστημα ισχύος της σύμβασης και για οποιαδήποτε αιτία.
  Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
5.2. Την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίμων  για την διενέργεια της 
κάθε εξέτασης.
 5.3.  Δήλωση  του  συμμετέχοντος  ότι  μπορεί  να  λάβει  όλα  τα  αναγκαία  μέτρα 
απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως 
άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων.
5.4.  Αναβάθμιση  του  λογισμικού  του  εξοπλισμού  και  η  σύνδεσή  του  με  το 

πληροφοριακό  σύστημα  του  Νοσοκομείου  για  όλη  την  διάρκεια  ισχύος  της 
σύμβασης ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
   Υποχρέωση  τήρησης  ελάχιστου  αποθέματος  ανταλλακτικών  και  αναλωσίμων 
υλικών εντός του Νοσοκομείου.
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5.5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης εκ 
μέρους της Υπηρεσίας. 

      6.Ελεγχοι – Απόρριψη Υλικών- Αντικατάσταση.
 6.1 . Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με 
εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική 
παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντού του 
Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη.

 6.2. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη 
η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) ημερών, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με 
άλλη, που καλύπτει τους όρους της σύμβασης.
      Εάν  τελικά  ο  προμηθευτής δεν  προβεί  στην  αντικατάσταση των  ειδών που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.
 6.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και 
δαπάνες του, μέσα με 1ημέρα,από την ημερομηνία προσκόμισης των νέων ειδών.
 6.4. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου  παράδοσης  ή  φόρτωσης,  ο  προμηθευτής  λογίζεται  εκπρόθεσμος  και 
υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ.)

      7. Απολογιστικός έλεγχος
  7.1. Ειδική επιτροπή στο κάθε Νοσοκομείο θα συγκροτηθεί με στόχο τον έλεγχο 
του  πραγματικού  κόστους  λειτουργίας.  Η  επιτροπή  αυτή  θα  συνέρχεται  ανά 
τρίμηνο,  παρουσία εκπροσώπου του μειοδότη  και  θα υπολογίζει  το  πραγματικό 
κόστος ανάλυσης, από το σύνολο των αγορών, το σύνολο του αναλυτικού έργου 
(εξετάσεις  ρουτίνας,  επαναλήψεις,  βαθμονομήσεις,  έλεγχος  ποιότητας)  και  την 
παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκομείο . 
 7.2. Η επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό με τα παραπάνω στοιχεία. Κάθε έτος, από 
την έναρξη ισχύος της σύμβασης, θα γίνεται ρύθμιση ως εξής:
 7.2.1. Αν το κόστος έχει υπερβεί την αξία που προκύπτει βάση των οικονομικών και 
λοιπών στοιχείων  της σύμβασης,  για τον  αριθμό των  εξετάσεων του συνολικού 
αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών στο Νοσοκομείο, ο προμηθευτής 
υποχρεούται  σε  επιστροφή  του  υπερβάλλοντος  ποσού,  με  έκδοση  πιστωτικού 
τιμολογίου.
 7.2.2. Αν  το  κόστος  είναι  χαμηλότερο,  ο  προμηθευτής  δεν  μπορεί  να  έχει 
οποιαδήποτε απαίτηση από το Νοσοκομείο.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ
1.1.  Η τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει  τις  απαιτήσεις  και  τον τρόπο ελέγχου και 

παραλαβής  των  υπό  προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ».  Ως 
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ » φέρονται στο εξής ,  όλα τα βιολογικά ,  βιοχημικά, ανοσολογικά 
υλικά ή άλλα υλικά που απαιτούνται για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. ΓΕΝΙΚΑ
2.1.1.  Τα  υπό  προμήθεια  υλικά  πρέπει  να  είναι  καινούργια  ,  αμεταχείριστα  και 

κατασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
2.1.2.   Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή,  που αποδεικνύεται  έγγραφα, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή 
επισκευές,  ανταλλακτικά και  άλλα υλικά,  που είναι  αναγκαία για τη λειτουργία του 
μηχανήματος,  που  θα  διατεθεί  από  τον  προμηθευτή  για  τη  διενέργεια  των 
απαιτουμένων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των απαιτουμένων λοιπών υλικών 
σε  ποσότητες  τέτοιες  που  να  μην  παρακωλύεται  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  του 
εργαστηρίου.
2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
2.2.1.1.  Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει  να πληρούν τους παρακάτω 

όρους:
2.2.1.1.1.  Nα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την χρήση 

τους σε αναλυτές.
2.2.1.1.2.  Να  συνοδεύονται  από  σαφείς  οδηγίες  χρήσεως,  σύμφωνα  με  την 

παρ.4.2.9.του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Γ.
2.2.1.1.3. Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως.
2.2.1.1.4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, όπου 

τούτο προβλέπεται.
2.2.1.1.5. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.
2.2.1.1.6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Α. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία 

παράδοσής του να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
Β. Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του 

και  ενώ  έχουν  τηρηθεί  οι  προβλεπόμενες  από  τον  κατασκευαστή  συνθήκες 
συντηρήσεως  του,  υποχρεούται  ο  προμηθευτής  στην  αντικατάσταση  της 
αλλοιωθείσης ποσότητας.
2.2.1.1.7.  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με 

εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική 
παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντή 
του Εργαστηρίου, αρκούντος τεκμηριωμένη.
2.2.1.1.8. Όλα  τα  υπό  προμήθεια  αντιδραστήρια  θα  αξιολογηθούν  κατά  την 

διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται κατά την διαδικασία της παραλαβής.

2.2.2. Επιστημονικά όργανα.

54



   

2.2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι υψηλών προδιαγραφών, 
σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής. 

2. Να συνεργάζονται άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα με τα προσφερόμενα 
αντιδραστήρια, calibrators και κάθε είδους χρησιμοποιούμενα χημικά, μέσω 
εφαρμογής των ανάλογων προεγκατεστημένων μεθοδολογιών. 

3. Οι ζητούμενες επιδόσεις, αποδόσεις και δυνατότητες των αναλυτών που 
θα προσφερθούν, θα πρέπει απαραιτήτως να πιστοποιούνται με φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 

4.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη του φύλλου συμμόρφωσης. Στο 
φύλλο συμμόρφωσης θα απαντώνται μια προς μια οι προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί,  θα  αναφέρεται  αν  εκπληρώνεται  η  προδιαγραφή,  το  βαθμό  στον  οποίο 
εκπληρώνεται ή αν δεν εκπληρώνεται.  Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών αυτών, θα 
πρέπει  να  γίνονται  παραπομπές  σε  αποσπάσματα  από  Operators  Manual  και 
Service Manual, σε prospecrus του προσφερόμενου οργάνου που θα προέρχονται 
από τον κατασκευαστικό οίκο (και όχι πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια) καθώς 
επίσης  και  σε  επιστήμονας εκδόσεις  και  λοιπά  επιστημονικά  έντυπα  που  θα 
προέρχονται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος. Η κάθε παραπομπή 
θα  έχει  έναν  αριθμό(κατά  αύξουσα  σειρά)  και  στο  αντίστοιχο  σημείο  της 
παραπομπής  θα  υπάρχει  ο  αντίστοιχος  αριθμός  σε  κύκλο.  Π.χ.  εκπληρώνεται 
πλήρως η προδιαγραφή (operators manual σελ. 135 σημείο 4)   
5. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη 
λειτουργία του μηχανήματος, που θα διατεθεί από τον προμηθευτή για τη 
διενέργεια των απαιτουμένων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των 
απαιτουμένων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου (standards, controls) σε 
ποσότητες τέτοιες που να μην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του 
εργαστηρίου. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Ο  αναλυτής  να  είναι  τυχαίας  (random),  συνεχούς  (continuous)  και  αμέσου 
(immediate) προσπέλασης (για τα επείγοντα δείγματα)

2. Η  αρχή  λειτουργίας  του  αναλυτή  να  βασίζεται  στη  μέθοδο  της 
χημειοφωταύγειας.

3. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 90 εξετάσεις την ώρα.
4. Τα επείγοντα δείγματα να τρέχουν σε χρόνο μικρότερο των 45 λεπτών για όλες 

τις ζητούμενες εξετάσεις.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον 22 θέσεις αντιδραστηρίων, προκειμένου να είναι εφικτή 

η ταυτόχρονη φόρτωση περισσότερων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αναλυτή.

6. Να διαθέτει ψυγείο για τη συντήρηση των αντιδραστηρίων επί του αναλυτή.
7. Να  έχει  δυνατότητα  ανίχνευσης  στάθμης  υγρών  (αντιδραστηρίων  και 

δειγμάτων) καθώς και πήγματος.

55



8. Να έχει  δυνατότητα αυτόματης επανάληψης εξέτασης (rerun)  και  αυτόματης 
εκτέλεσης νέας εξέτασης (retest), ανάλογα με το αποτέλεσμα.

9. Να έχει  δυνατότητα ανάγνωσης αντιδραστηρίων  και  δειγμάτων  με  γραμμικό 
κώδικα ανάγνωσης (Barcode), καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας 
με Εξωτερικό Λογισμικό.

10. Να διαθέτει δειγματολήπτη με τουλάχιστον 60 θέσεις δειγμάτων.
11. Να  μην  απαιτούνται  συνεχείς  βαθμονομήσεις,  δηλαδή  η  βαθμονόμηση 

(πρότυπη καμπύλη) για κάθε εξέταση να έχει σταθερότητα τουλάχιστον 28 ημερών.
12. Τα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου να είναι έτοιμα προς 

χρήση χωρίς να απαιτείται ανασύσταση.
13. Να  διαθέτει  πρόγραμμα  εσωτερικού  ποιοτικού  ελέγχου  και  να  διατηρεί  τα 

δεδομένα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
14. Δεδομένου  ότι  τα  ζητούμενα  είδη  προορίζονται  για  τον  έλεγχο  ιογενών 

λοιμώξεων  στις  προς  μετάγγιση  μονάδες  αίματος,  είναι  απαραίτητο,  για  τη 
διασφάλιση της ποιότητας του μεταγγιζόμενου αίματος, να υπάρχει προηγούμενη 
εμπειρία  από  τη  χρήση  των  προσφερόμενων  αντιδραστηρίων  σε  Κέντρα 
Αιμοδοσίας  στον  Ελληνικό  χώρο.  Για  το  λόγο  αυτό  να  κατατεθεί  σχετικό 
πελατολόγιο.

15. Να εκτελεί όλες τις ακόλουθες ζητούμενες εξετάσεις:

a. HBsAg

b. Anti-HCV

c. HIV COMBO

d. HTLV I/II

e. Syphilis

f. Anti-HBS

g. Anti-HBC

h. Anti-HBC IgM

i. HBeAg

j. Anti-HBe

k. HAVAB IgG

l. HAVAB IgM

m. ΦΕΡΙΤΙΝΗ

 2.2.2.2. Ο αριθμός των αναλυτών που πρέπει να διατεθούν, φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα.

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ, Ν.Μ. Πύργου 1
 
2.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

2.3.1. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και 
πιστοποιητικά μαζί με την τεχνική προσφορά του.
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2.3.1.1. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι τα προσφερθέντα στον 
διαγωνισμό αντιδραστήρια ανταλλακτικά και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται στο 
μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συμβατά 
με τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη του μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία του.

2.3.1.2. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρεία 
(προμηθευτής ) είναι εξουσιοδοτημένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής 
υποστήριξης και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής.
Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση.

2.3.1.3.Κατάθεση στοιχείων με την υψηλή επαναληψιμότητα του μηχανήματος, 
τεκμηριωμένη με πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον οίκο κατασκευής, ή 
ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης.

2.3.1.4. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το 
μηχάνημα), σε σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αναφοράς.

2.3.1.5. Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι με την παράδοση του 
μηχανήματος θα παραδώσει και βεβαίωση του Οίκου κατασκευής ότι το μηχάνημα 
(αναφέροντας τον αριθμό σειράς , S/N) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία.

2.3.1.6. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού δεν είναι μειοδότης και 
για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που 
θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου .

2.3.1.7. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης 
και για τον επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον 
αυτοί υπερβαίνουν την τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους.

2.3.1.8.Συμόρφωση CE, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (κοινή Υπουργική απόφαση 94649/8682/93),πιστοποιητικό 
ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή της χώρας παραγωγής.

2.3.1.9. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης 
της προσφοράς.

2.3.1.10.Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει κατά την κρίση της από τον 
προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις, επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, 
συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστερη διατύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και 
δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και επίδειξη λειτουργίας αυτής, χωρίς καμιά απαίτηση 
του προμηθευτή.

2.3.1.11. Διαφημιστικό φυλλάδιο ή βιβλιάριο της κατασκευάστριας εταιρείας (prospectus) 
για τον συγκεκριμένο τύπο, που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

2.3.1.12. Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει την συσκευή σε ένα μήνα 
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

2.3.1.13. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό 
διάστημα ισχύος της σύμβασης, ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει 
τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και 
χειρισμού της συσκευής, καθώς και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και 
υλικού που απαιτούνται.

2.3.1.14. Έγγραφη  εγγύηση – δήλωση για την δυνατότητα υποστηρίξεως(με επισκευές, 
ανταλλακτικά, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.), όπως προβλέπεται στην 
παράγραφο 2.1.2.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ.
3.1.Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν όλους τους όρους της παραγράφου 
2.2.1.ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ.
    3.2.  Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, με την πρώτη παράδοση των 
αντιδραστηρiων και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την διατιθέμενη από αυτόν 
συσκευή :
     3.2.1. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης, από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον 
συγκεκριμένο εργοστασιακό αριθμό, ο οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των 
αντιδραστηρίων. Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, 
χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου . Υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά στην 
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περίπτωση αυτή το ισοδύναμο των τεστς που έχουν καταστραφεί λόγω της απότομης 
διακοπής λειτουργίας (βλάβης) του αναλυτή, όπως αυτό εμφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας 
του οργάνου που τηρεί το εργαστήριο και αποδεικνύεται και από το αρχείο σφαλμάτων του 
αναλυτή.
  3.2.1.1.  Το  εκτός  λειτουργίας  διάστημα  της  συσκευής,  αρχίζει  από  την  στιγμή 
ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του συστήματος 
σε  λειτουργία.  Το  χρονικό  αυτό  διάστημα δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  σε  τις  δύο  (2) 
ημέρες. Ο τρόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των επειγόντων 
περιστατικών σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή ή σοβαρής βλάβης που δεν μπορεί 
να επισκευασθεί εντός δύο ημερών, πρέπει να περιγραφεί σαφώς. 
Τα  αίτια  της  βλάβης  και  η  πιστοποίηση  των  χρονικών  ορίων  της  παρούσης 
παραγράφου  θα  προκύπτουν  από  έγγραφο  ή  δελτίο  τεχνικού  ελέγχου  του 
προμηθευτή που θα προσυπογράφεται από εκπρόσωπο του τεχνικού τμήματος ή του 
εργαστηρίου του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποστείλει ειδικευμένο 
τεχνικό για την αποκατάσταση κάθε βλάβης. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δώδεκα (12) ώρες. 
Το μέγιστο διάστημα εκτός λειτουργίας του αναλυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από 48 ώρες, άλλως ο προμηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 
30€/ώρα επιπλέον καθυστέρησης, ως τις πρώτες 48 ώρες. Αν ο αναλυτής παραμένει 
εκτός λειτουργίας μετά την παρέλευση το πρώτου 48ώρου, η ποινική ρήτρα 
διπλασιάζεται (60€/ώρα καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταβάλει και το ποσόν που τυχόν το Νοσοκομείο θα επιβαρυνθεί για 
την εκτέλεση των εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων 
παραστατικών χρέωσης.

Οι ως άνω υποχρεώσεις του προμηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός 
λειτουργίας τον αναλυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας ή βλάβες δικτύων, για τα οποία δεν ευθύνεται ο προμηθευτής.
  3.2.1.2. Έγγραφη δήλωση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού 
του Νοσοκομείου, πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, χωρίς καμία επιβάρυνση του 
Νοσοκομείου .
  3.3. ΕΛΕΓΧΟΙ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ . Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του 
διατιθέμενου μηχανήματος, γίνεται από αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε 
παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση :
 3.3.1. Της καλής κατάστασης από άποψη εμφανίσεως, πληρότητας, λειτουργικότητας, 
κακώσεων ή φθοράς.
 3.3.2. Της συμφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους με αυτά που 
προσδιορίζονται στην παρούσα ,καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.
 3.3.3. Της ύπαρξης των εγγράφων και εντύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3, 
3.1 και 3.2.
 3.3.4. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική .

3.4. Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς που θα παραμείνουν στη διάθεση 
της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό , τη λειτουργία και τη θεωρία του 
υπό προμήθεια συστήματος. Η διάρκεια επίδειξης θα είναι από 1-6 ημέρες, ανάλογα με την 
απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου .
 3.5. Πριν την οριστική παραλαβή το σύστημα θα δοκιμαστεί για 5 ημέρες 
τουλάχιστον σε δουλειά ρουτίνας, η και περισσότερο εάν κριθεί απαραίτητο από την 
Υπηρεσία.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία

Τράπεζας:______________________________________________

Κατάστημα:_____________________________________________

(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ- FAX):____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης:_____________________________________

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ……………………………. 

ΓΙΑ………ΕΥΡΩ

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της 

διαιρέσεως  και  διζήσεως,  υπέρ  [Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρείας:  της  Εταιρείας 

…………………… οδός ………….αρ. ……… Τ.Κ…….]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ…………..

β) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ…………..

γ) ……………………..……..οδός …………………………….αρ. ….ΤΚ…………..

μελών της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά για  κάθε  μία  από αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξιας]

και  μέχρι  του ποσού των  ευρώ………………, για  την  συμμετοχή  στο  διενεργούμενο διαγωνισμό 

της……………… …………………………………………………………

 συνολικής αξίας …………………………… , σύμφωνα με τη με αριθμό    8702 /2016 Διακήρυξή σας.
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για 

κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας]

Το  ανωτέρω ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας 

καταβάλουμε  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή  

σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει  

να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε  να  παρατείνουμε  την  ισχύ  της  εγγύησης,  ύστερα  έγγραφη  δήλωσή  σας,  με  την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Προς: Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Ημερομηνία:____________ 

ΕΥΡΩ:_________________ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .......……..ΓΙΑ…….. ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως,  υπέρ  [Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας  :  της  Εταιρίας  ……………  Οδός  ………….  

Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών  της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο  

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................,  για  την  καλή  εκτέλεση  των  Υπηρεσιών  της  σύμβασης  με 

αριθμό................... που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)με συνοδό εξοπλισμό» (αρ. Διακήρυξης   8702 /

2016)  προς  κάλυψη αναγκών του  Γενικού  Νοσοκομείου  Ηλείας  -  και  το  οποίο  ποσόν  καλύπτει  το  5% της 

συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας εκ ……………….. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το ανωτέρω ποσό  της  εγγύησης  τηρείται  στη  διάθεσή σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας 

καταβάλουμε  ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από  μέρους  μας  αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να 
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ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή 

σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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Σημείωση για την Τράπεζα: 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,  

συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών που έχει καθοριστεί από το  

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ

                                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ.            /2016

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   « »

 Για την προμήθεια ««ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ) »

Συμβατικού Τιμήματος € πλέον Φ.Π.Α ήτοι €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 

ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ      
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2 :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3 :ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4:  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5:  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6:  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8:  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12:  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. …./2016
Στην  Πύργος  σήμερα την  ……  του έτους 2016, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Αφενός
Το Νοσοκομείο Ηλείας - Νοσηλευτική Μονάδα ΠΥΡΓΟΣ  που εδρεύει στην Πύργος , και εκπροσωπείται νόμιμα 
από  την  Διοικήτρια  του  Νοσοκομείου  κ.  …………………..  νομίμως  διορισμένη  με  την  υπ’  αριθ. 
…………..απόφαση  του  Υπουργού  Υγείας και  στο  εξής  θα  αναφέρεται  στην  παρούσα  σύμβαση  ως  «η 
Αναθέτουσα Αρχή».

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «» που εδρεύει στη θέση , Τ.Κ:  ……. FAX:  ΤΗΛ:  έχει ΑΦΜ:……..  υπάγεται στη 
ΔΟΥ:……….  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ………  με ΑΔΤ:………….  η οποία στο εξής θα αναφέρεται 
στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την υπ. αριθ.      /2016 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)με συνοδό εξοπλισμό».
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2. Την   αριθ.  Πρωτ.  προσφορά του  αναδόχου,  που  υποβλήθηκε  στο  πλαίσιο  του  διαγωνισμού  της 
προαναφερόμενης διακήρυξης.

3. Την υπ.  αριθ.   απόφαση της  Αναθέτουσας Αρχής,  με  την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική διεύθυνση,  αριθμός τηλεφώνου,  fax,  κλπ.)  ορίζει  ως 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη 
δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή:  οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 
εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των  τηλεγραφημάτων  και  των 

τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια:  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)με  συνοδό 

εξοπλισμό».

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 
από  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  βασικές  αρμοδιότητες  την  επίβλεψη  για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της 
σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει  
να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες:  τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 
από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία 
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ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 
εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από  προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του 
Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη 
Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται 
πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ (Α.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
Β.ΙΟΛΟΓΙΚΟ)με συνοδό εξοπλισμό».

Η  προμήθεια   θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα  με  την   υπ’   αριθ.  τεχνοοικονομική  προσφορά  του 
Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αρ.   /2016 διακήρυξης και την υπ’ αριθ. απόφαση 
κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα κατακυρώνονται τα είδη ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται  για χρονικό διάστημα …..  (…) ……. από έως, 
……..
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου και τις 
τεχνικές προδιαγραφές τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.
Η παράδοση και η παραλαβή στο Νοσοκομείο θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
με ευθύνη μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία την παραλαβή
Την παραλαβή θα διενεργεί  τριμελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται  από το  αρμόδιο  όργανο διοίκησης  της 
υπηρεσίας που τα παραλαμβάνει , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ.118/07.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής  ή  συνολικής  προθεσμίας  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  επιβάλλονται  κυρώσεις  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:

• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα 
με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

•  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  αν  δεν  εκπληρώνει  ή 
εκπληρώνει  πλημμελώς τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις.  Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, 
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με 
Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, 
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  και  θα  παρακρατούνται  από  την  επομένη  πληρωμή  του 
Αναδόχου.

• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται  για 
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω 
υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 5.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (€), πλέον 
Φ.Π.Α ήτοι συνολικά ευρώ και λεπτών (€). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το 
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από 
συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται 
όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς 
καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι  πληρωμές  θα  γίνονται  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  (Ν. 
2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).
Στην αμοιβή του αναδόχου,  χωρίς Φ. Π. Α, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση.
Επί των τιμολογίων προμήθειας των υλικών ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις ως εξής : 
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Όλα  τα  τιμήματα  της  παρούσας  Σύμβασης  (συνολικά  και  τιμές  μονάδος),  παραμένουν  σταθερά  και  δεν 
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε 
άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική 
επιστολή της ποσού ευρώ (€) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της 
Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων του έργου, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση 
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 
παρούσας  ή/και  της  διακήρυξης  και  σε  διάστημα  τριών  ημερών  από  την  ειδοποίηση  αυτής  για  επικείμενη 
κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 
έργου.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς 
αποκατάστασή της.
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4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία 
να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τη προμήθεια, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που 
αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την 
παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου,  
που  θα  ασχοληθούν  ή  θα  παράσχουν  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  παρούσα  Σύμβαση.  Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνον  αυτός  προς 
αποκατάστασή της.

7.  Ο  Ανάδοχος  θα  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή  παραλείψεις,  που  θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

8.  Απαγορεύεται  στον  Ανάδοχο  να  αναθέσει  σε  τρίτους  οποιεσδήποτε  υπευθυνότητες  και  ευθύνες,  που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 8.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Καθ’ όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης  αλλά  και  μετά  την  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο  Ανάδοχος  θα  αναλάβει  την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες  που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και  την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος
ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:
Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με 
την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν 
με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και 
στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο
συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.
Σε  κάθε περίπτωση απαγορεύεται  η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι  οποίες  θα περιέλθουν σε 
γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο,  στα πλαίσια εκτέλεσης του  παρόντος Έργου,  οι  οποίες  είναι 
εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 
στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
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Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων 
στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της 
διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει 
την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε  περίπτωση  που  υπάρξει  διαρροή  πληροφοριών,  η  οποία  αποδεδειγμένα  οφείλεται  στον  Ανάδοχο,  η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να 
αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει  
κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με
υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Το  πλήρες  και  αποκλειστικό  περιουσιακό  δικαίωμα  επί  του  λογισμικού  εφαρμογών  που  ο  Ανάδοχος  θα 
κατασκευάσει εξ’ αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για 
πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται  
από  τον  Ανάδοχο  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  είναι  εμπιστευτικά  και  ανήκουν  κατά  κυριότητα  στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της
Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους 
από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα 
σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως 
και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και  
εξωδικαστικά,  για λογαριασμό της  Αναθέτουσας Αρχής,  έναντι  του τρίτου.  Σε κάθε περίπτωση,  ο Ανάδοχος 
αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης  και  κάθε  δικαστικής  δαπάνης  ή  αμοιβής  δικηγόρων,  αφετέρου  υποχρεούται  να 
αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή 
της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
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προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα
του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με 
έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 
118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην 
γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της 
καθώς  και  η  πιθανολογούμενη  διάρκεια  της.  Από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  αναστολής  ο  Ανάδοχος 
απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση 
αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν  
δικαιούται  να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  των  παραγγελιών  προϊόντων  που 
αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε  περίπτωση  λύσης  ή  πτώχευσης  του  Αναδόχου  που  αναφέρεται  στην  αρχή  της  παρούσας  ή  θέσης  της 
περιουσίας  αυτού σε αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  παρούσα σύμβαση λύεται  αυτοδίκαια  από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και  η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία 
των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή 
του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου,  η  από    /2016 διακήρυξη  του  σχετικού  διαγωνισμού  και  η  υπ’ αρ. 
πρωτ…………………  κατατεθείσα  προσφορά  του  Αναδόχου  αποτελούν  συμπληρωματικά  της  παρούσας 
σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, 
η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση 
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

71



γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός 
αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή 
προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα η κ. …………..κάτοικος, ……….. τηλ:……. fax…….–EMAIL:…….
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή 
ή με φαξ.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.
Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και  συγκεκριμένα  τα  δικαστήρια  της 
ΠΥΡΓΟΣ, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη 
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική 
νομοθεσία και  με  όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.  Αν δεν επέλθει  τέτοια συμφωνία,  η αρμοδιότητα για  την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1)  έλαβε ο Ανάδοχος και η  δύο (2)  
η Αναθέτουσα Αρχή .                          ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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