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Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
και στο site του Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: ΩΟΩΑ46906Ι-9ΜΟ

2017-019/Σ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»  (CPV: 33696500-0), για την ετήσια κάλυψη
των  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  20.000,00€
συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  ή  40.000,00€  με  Φ.Π.Α.  συμπεριλαμβανομένου  του  δικαιώματος
προαίρεσης,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σε εκτέλεση του Π.Π.Υ.Υ. 2014 
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2

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από 
πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία : 22/5/2017 Ημέρα : Δευτέρα,  Ώρα : 15:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία : 23 /5/2017 Ημέρα : Τρίτη Ώρα : 11.00 πμ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  Εθνικής  Αντίστασης  161, Τ.Κ.  55134,
Θεσσαλονίκη

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Διακόσιες σαράντα  (240) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33696500-0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
για  το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

KAE
1359
γισμό του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

€20.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ένα έτος

€40.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για δυο έτη  (εφόσον 
ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, ήτοι η παράταση της 
σύμβασης για ένα επιπλέον έτος)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένα  (1)  έτος.  Εφόσον  ενεργοποιηθεί  το  δικαίωμα  προαίρεσης
(παράταση σύμβασης), η σύμβαση θα διαρκέσει ένα επιπλέον έτος

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η  αμοιβή  του  αναδόχου  υπόκειται  σε  κράτηση  ποσοστού  0,06%
υπέρ  της  ΕΑΑΔΗΣΥ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  375  παρ.  7  του  Ν.
4412/2016

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 64 
Ν.4172/2013)

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος
4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του
Ν.4172/2013
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι :
«Προμήθεια  “ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ  (ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)” για  το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € για ένα έτος, με ΦΠΑ, και η
συνολική αξία  αυτής,  εφόσον  ενεργοποιηθεί  από το  Νοσοκομείο  το  δικαίωμα προαίρεσης  (ήτοι
παράταση της διάρκειάς της για ένα επιπλέον έτος), στο ποσό των 40.000,00 ευρώ για δύο έτη, με
ΦΠΑ.  Για  τη  δέσμευση του  συνολικού  ποσού,  έχει  ληφθεί  η  υπ’αριθμ.  592/24-04-2017  σχετική
απόφαση (ΑΔΑ : ΩΩ6Ω46906Ι-ΣΗΞ)
2.3 Τόπος παροχής της προμήθειας της σύμβασης 
Ο τόπος παροχής των υπό προμήθεια ειδών είναι το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

2.4 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η  ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»  (CPV: 33696500-0) στο
Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ  για  χρονικό  διάστημα  ενός  (1)  έτους  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης
€20.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  από
πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης,
ήτοι  παράταση  της  διάρκειάς  της  σύμβασης  για  ένα  επιπλέον  έτος,   το  συνολικό  ποσό  ανέρχεται  σε
40.000,00  ευρώ  με  ΦΠΑ.  Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  οι  απαιτήσεις  σχετικά  με  την  ανάδειξη  του
αναδόχου,  ορίζονται  στο  Μέρος  Β΄  «Αντικείμενο  –  Περιγραφή  προμήθειας»,  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.1 Διάρκεια σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος. 
Δικαίωμα προαίρεσης 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή του
δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για ένα επιπλέον έτος, με έναρξη την
επομένη της ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης 

3

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (εφεξής το Νοσοκομείο)

Ταχυδρομική διεύθυνση Εθνικής Αντίστασης 161
Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 55134

Τηλέφωνο 2313 304464-1

Fax 2313 304452

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promagpavlos@outlook.com

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

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες Κατσάνα Κατερίνα, Παμπουκίδης Νεόφυτος
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ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται :
4.1 Από την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως από :
1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

3. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

5. τον ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την
Οδηγία  2007/66/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης  Δεκεμβρίου  2007
(L335)»,  ,

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

7. το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

8. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

9. τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

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

11. τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

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

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

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

15. τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400)  «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

16. τους σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

 4.2. Τις αποφάσεις - έγγραφα: 
1. Η υπ’αριθμ. 3261/4-12-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5804/4-12-2014 ΄τ. ΄Β) έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών

και  Υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητας  του Υπουργείου  Υγείας  (άρθρο 9  παρ.  1
Ν.3580/2007) έτους 2014

2. Η  υπ’αριθμ.  Β12/14Η ΣΥΝ/23-5-2016  (ΑΔΑ:  7ΤΑΜ46906Ι-8ΣΩ)  απόφαση  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου
αναφορικά με την έγκριση τροποποίησης του  Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας 2014,
πιστώσεις 2014-2015 

3. Το υπ’αριθμ. 4950/5-10-2016 έγγραφο της Επιτροπή προμηθειών Υγείας με το οποίο διαβιβάστηκε το
απόσπασμα  πρακτικού  της  υπ’αριθμ.  89/16-9-2016  συνεδρίαση  της  ΕΠΥ  (θέμα  1ο)  σχετικά  με  την
έγκριση της τροποποίησης του Π.Π.Υ.Υ. 2014

4. Η υπ’ αριθμ. 421/24-3-2015 (ΑΔΑ: ΨΩΗΚΟΡ1Ο-ΔΜ3) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και
Θράκης, αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2014.
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5. Το  υπ.  Αρίθμ.  1875/2-4-2013  έγγραφο  της  ΕΠΥ  σχετικά  με  «τις  τιμές  των  αντιδραστηρίων  στο
παρατηρητήριο τιμών».

6. Η  υπ’αριθμ.  81/9-5-2016  (θεμα  3ο)  Απόφαση  της  ΕΠΥ  περί  προμήθειας  αντιδραστηριών  με
ιατροτεχνολογικό  μηχάνημα  συγκεκριμένης  μόνο  εταιρίας  ή  συνδεδεμένων  με  αυτή  εταιριών,  του
οποίου η χρήση λαμβάνεται δωρεάν

7. Η με αριθ.  1681/15-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ (ΑΔΑ: 7ΛΝ446906Ι-Ο5Ρ) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» περί
ορισμού επιτροπής σύνταξης  τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με τις
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ  (ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
(CPV:33696500-0), προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο
κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  από  πλευράς  βέλτιστης
σχέσης ποιότητας –τιμής, σε εφαρμογή και υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. 2014

8. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 1109/31-01-2017 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής 
9. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 2281/22-02-2017 έγγραφο της Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης σχετικά

με τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε στην
επίσημη ιστοσελίδα της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης

10. Το  υπ’αριθμ.  πρωτ.  4079/21-03-2017  έγγραφο  της  αρμόδιας  επιτροπής  το  οποίο  συντάχθηκε
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  προαναφερόμενες  παρατηρήσεις  που  κατατέθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της
πρώτης διαβούλευσης

11. Το υπ’αριθμ. 11193/19-9-2016 έγγραφο της 4ΗΣ ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης, με το οποίο διαβιβάζει το
υπ’αριθμ.  πρωτ.  4662/14-6-2016  έγγραφο  της  Επιτροπής  Προμηθειών  Υγείας  σχετικά  με  την
αρμοδιότητα της ΕΠΥ να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4412/2016

12. Η υπ’αριθμ. πρωτ. 4665/15-9-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ  
13. Η υπ’αριθμ. Β12/8ΗΣΥΝ/05-04-2017 (ΑΔΑ:ΩΦΚ646906Ι-0ΘΠ) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου σχετικά με

την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά την προμήθεια
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ  (ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»
(CPV:  33696500-0),  για  την  ετήσια  κάλυψη  των  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος Φ.Π.Α. ή 40.000,00€ με
Φ.Π.Α.  συμπεριλαμβανομένου  του  δικαιώματος  προαίρεσης,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σε
εκτέλεση του Π.Π.Υ.Υ. 2014 

14. Την με  α/α 592/24-04-2017  (ΑΔΑ:  ΩΩ6Ω46906Ι-ΣΗΞ)   ανάληψη  δέσμευσης δαπάνης σχετικά με τη
διενέργεια του ως άνω συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016  και  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  νόμου  αυτού  και  τους  ειδικότερους  όρους  της
παρούσας.

      ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
      Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή     νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) Κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) Κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ
γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις  του   σχετικού  με  την  Ένωση  Προσαρτήματος  I  της  ως  άνω Συμφωνίας,  καθώς  και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούνται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική  μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης
της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

7.1. Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ)  Τυχόν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθούν  από  την
αναθέτουσα αρχή
7.2 Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν  συμπληρωματικές  πληροφορίες  και  διευκρινίσεις  που  θα  παρασχεθούν  από  το
Νοσοκομείο
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

7.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Ολόκληρο το κείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην
ιστοσελίδα  του  Νοσοκομείου  στη  διαδρομή  (URL)
http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ.  Επισημαίνεται  ότι  οι
ενδιαφερόμενοι  οφείλουν να επισκέπτονται  την ως άνω  ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σε τακτά χρονικά
διαστήματα για να ενημερώνονται για  τυχόν αλλαγές. Κανένας υποψήφιος  δεν μπορεί  σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής.  Επίσης η παρούσα
διακήρυξη, έχει αναρτηθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

7.4 Διευκρινίσεις - Συμπληρωματικές πληροφορίες 
Εφόσον  ζητηθούν  εγγράφως συμπληρωματικές  πληροφορίες,  διευκρινίσεις  κ.λ.π.  για  τον
διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα
παρέχονται  εγγράφως από  το  Νοσοκομείο  το  αργότερο  τέσσερις  (4)  ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα (240)
ημερών από την επομένη της  ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά  που ορίζει
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς,  εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του
άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010.
Η παρούσα διακήρυξη  μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) θα αναρτηθεί και  στον δικτυακό τόπο
του Νοσοκομείου : www  .  agpavlos  .  gr   

ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)
Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής,  η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι
κριτηρίων:
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστές
κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ   Α
1. Συμφωνία  των  προσφερομένων  υλικών  με  τις  τεχνικές

προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη
30%

2. Αναλυτές:
 Ποιότητα,  τεχνολογία,  απόδοση,  ταχύτητα,  αξιοπιστία
λειτουργίας,  απλότητα  στο  χειρισμό  και  την  λειτουργία  του
οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή – οργάνου,
ύπαρξη συστήματος ασφάλειας προσωπικού και περιβάλλοντος. 

25%

3. Αντιδραστήρια :
 Ποιότητα,  αξιοπιστία,  ακρίβεια,  επαναληψιμότητα  των
αποτελεσμάτων.
 Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης.

15%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α 70%
ΟΜΑΔΑ Β

1. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 5%
2. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της

τεχνικής  βοήθειας  εκ  μέρους  του  προμηθευτή  καθώς  και  η
εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

15%

3. Χρόνος παράδοσης των υλικών. 10%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30%
ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100 %

ΑΡΘΡΟ 11: Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται
οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  κριτηρίου  θα  προκύπτει  από το  γινόμενο  του  επιμέρους  συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
προσφερθείσας  τιμής   προς  την  βαθμολογία  της  (ήτοι  αυτή  στην οποία  το  Λ  είναι  ο  μικρότερος  αριθμός),
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (U)

ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
12.1 Οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  περιγράφονται  στο  παρόν  άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1 και 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
12.2 ΤΕΥΔ 
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν,
μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο αναρτημένο στο Παράρτημα ΙΙ μαζί με τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης &
Αρχείο  doc (σε  επεξεργάσιμη  μορφή),  αναρτημένο  επικουρικά  μαζί  με  τα  λοιπά  έγγραφα  της
σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να  το συμπληρώσουν, να το
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υπογράψουν και το υποβάλουν  στο Νοσοκομείο σε έντυπη μορφή.
12.3 Οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής,  έτσι  όπως  αποτυπώνονται  στο  ΤΕΥΔ,  το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα ΙΙ) είναι οι εξής:

Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  επίσης  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Οικονομικός  φορέας,  στο  πρόσωπο  του  οποίου  συντρέχει  λόγος  αποκλεισμού  της  παρούσας
περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.  Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση
της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),
σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα στην  παρ.  2  του  άρθρου  73  του  Ν.4412/2016,  όπως
αποτυπώνονται  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Β  του  ΤΕΥΔ.  (Λόγοι  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  όταν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Το Νοσοκομείο μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια  της  διαδικασίας  διαγωνισμού  να  υποβάλουν  όλα  ή  ορισμένα  δικαιολογητικά  που
αποδεικνύουν  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις  συμμετοχής  Α,  Β  και  περιγράφονται  αναλυτικά  στο
άρθρο  17  της  παρούσας  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ»,  όταν  αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

 Το  μέρος  Ι είναι  συμπληρωμένο  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  όλα  τα  υπόλοιπα  μέρη  (ΙΙ,  ΙΙΙ,ΙV)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα

 Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του κατά
νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί

για  κάθε  φορέα  –  μέλος  της  ένωσης  χωριστό  ΤΕΥΔ  και  υποβάλλουν  τα  ανωτέρω  κατά  περίπτωση
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δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση
 Στην  περίπτωση  που  ο  συμμετέχων  οικονομικός  φορέας  δηλώσει  πως  θα  αναθέσει  υπό  μορφή

υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται
μαζί  με  το  ΤΕΥΔ  του  συμμετέχοντα  οικονομικού  φορέα  και  χωριστό  ΤΕΥΔ  εκ  μέρους  του/των
υπεργολάβου/ων 

 Στις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από  ένα  άτομα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό,  τότε  όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει  να υπογράψουν το  ίδιο ΤΕΥΔ.  Πιο
συγκεκριμένα:  το (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.
και από τον Διευθύνων Σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

Σημειώνεται ότι:

 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  να  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι
οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα
Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 

 Εάν  ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες
ενός ή περισσοτέρων άλλων οικονομικών φορέων,  σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016,  θα
πρέπει  να  μεριμνά ώστε  το  Νοσοκομείο  να  λάβει  το  δικό  του ΤΕΥΔ  μαζί  με  χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου
παρατίθενται  οι  σχετικές  πληροφορίες  των  ενοτήτων  Α  και  Β  του  Μέρους  ΙΙ  και  η  εκπλήρωση  των
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής όπως συμπληρώνεται  στο (α)-  Γενική ένδειξη του Μέρους IV,  για
κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. 

 Πληροφορίες  που  αφορούν  την  σύνταξη,  δημοσίευση  και  υποβολή  του  Τυποποιημένου  Εντύπου
Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  στις  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  κάτω  των  ορίων  που
διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ παρέχονται στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και
στις εξής ηλεκτρονικές πύλες: στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr

12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων 

α)  Οι ενώσεις  δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού,  εφόσον  η  λήψη  ορισμένης  νομικής  μορφής  είναι  αναγκαία  για  την  ορθή  εκτέλεση  της
σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής]
και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει
να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται.  γ)  Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
12.6 Υπεργολαβία 
α)  Η  Αρχή  απαιτεί  από  τον  προσφέροντα  να  αναφέρει  στην  προσφορά  του  το  τμήμα  (ποσοστό)  της
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθου 131 του Ν. 4412/2016,  όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  (ποσοστό)  της  σύμβασης  που  ξεπερνάει  το  30%,  τότε  υποβάλλει
υποχρεωτικά  χωριστό/ά  ΤΕΥΔ  όπου  παρατίθενται  οι  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις
ενότητες Α,  και Β του Μέρους ΙΙΙ  του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους,  προκειμένου να
επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από
τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. 
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Η προσφορά θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Φάκελος  προσφοράς  για  το  συνοπτικό  διαγωνισμό  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»  (CPV:  33696500-0),
για  την  ετήσια  κάλυψη  των  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ» συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  20.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  με
κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  από
πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σε εκτέλεση του Π.Π.Υ.Υ. 2014, με αριθ.  διακ.
2017-019/Σ (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: 22/05/2017)
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

2017-019/Σ_ Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στo  Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  στην διεύθυνση :
Εθνικής Αντίστασης  161 , Τ.Κ. 55134, τηλ. 2313304464-1, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού,
στις 23 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00 πμ 
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό:

I. να υποβάλλονται στο γραφείο της γραμματείας (πρωτόκολλο) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», μέχρι και την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την  Δευτέρα 22
Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 
II. να  αποστέλλονται  στη  διεύθυνση  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ»  (Εθνικής  Αντίστασης  161,  55134,

Θεσσαλονίκη)  στο  γραφείο  της  γραμματείας  (πρωτόκολλο),  με  οποιοδήποτε  τρόπο  και  να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την
αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  και  την  προηγούμενη  εργάσιμη  ημέρα  της  ημέρας  διενέργειας  του
διαγωνισμού) ήτοι μέχρι και την Δευτέρα  22 Μαΐου 2017  και ώρα 15:00

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

ΑΡΘΡΟ  14  :  ΤΡΟΠΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  -  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα προαναφερόμενα

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  (βλέπε  παρ.
14.2.A της παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο  φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της
παρούσας).  Αν  τα  τεχνικά στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω μεγάλου όγκου,  να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το
έντυπο της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας.
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2017-019/Σ_ Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων
14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:

Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 12 της παρούσας.
ΙΙ. Τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος

I. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν:
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του

I. Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους (πρωτότυπα ή ευκρινή  
φωτοαντίγραφα αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του ν.4250/2014), και συγκεκριμένα:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει: 
 Βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου στην οποία θα πρέπει

να  αναφέρεται  πότε  τροποποιήθηκε  για  τελευταία  φορά  το  καταστατικό  της  εταιρείας  και  ένα
αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση υπογεγραμμένο από
τον Πρόεδρο του ΔΣ ή νόμιμο αναπληρωτή του. 

 Βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου στην οποία η ως άνω
υπηρεσία βεβαιώνει ότι το τελευταίο ΔΣ που έχει υποβληθεί σε αυτήν είναι αυτό που δημοσιεύεται στο
συγκεκριμένο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) και στην οποία βεβαίωση αναφέρεται ο αριθμός του
ΦΕΚ και  ένα  αντίγραφο του ΦΕΚ στο  οποίο  υπάρχει  δημοσιευμένη  ολόκληρη  η  ανακοίνωση με  το
Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε:
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε
 Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). 

Προκειμένου για εταιρείες (Ε.Π.Ε.) που έχουν ιδρυθεί μετά τις 4/4/2011, τα ως άνω έγγραφα της περιφερειακής
ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει: 
 Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό 

μεταβολών).

Προκειμένου  για  εταιρείες  που  έχουν  ιδρυθεί  μετά  τις  4/4/2011,  τα  ως  άνω  έγγραφα  της  περιφερειακής
ενότητας πρέπει πλέον να προσκομίζονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

Τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του
συμμετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την  υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο καθώς και τα έγγραφα
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Εάν ο προσφέρων είναι I.K.E. πρέπει να προσκομίζει: 

 Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
 Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου

στην  οποία  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  η  σύσταση  της  εταιρείας  και  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  του
καταστατικού της εταιρείας 

Πιστοποιητικό  από  το  αρμόδιο  κατά  τόπους  επιμελητήριο,  στο  οποίο  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  το
αντικείμενο εργασιών της εταιρείας
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14.2. Β Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος, στην οποία
δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της
υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, καθώς και ότι η  ισχύς
της προσφοράς του είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) του προσφέροντος, στην οποία
δηλώνει  τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει.  Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο
ίδιος  το  τελικό προϊόν,  πρέπει  να δηλώνει  στην  προσφορά του,  την  επιχειρηματική μονάδα στην οποία  θα
κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν
και τον τόπο εγκατάστασής της.  Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και    υπεύθυνη δήλωσή  
τους προς το Νοσοκομείο ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει
ή η  οποία εκμεταλλεύεται  ολικά ή μερικά  τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος  και  ότι  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

3. Πιστοποιητικά ποιότητας.

Ο  προσφέρων  πρέπει  επίσης  να  επισυνάψει  στη  συγκεκριμένη  ενότητα  της  τεχνικής  προσφοράς  του τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO (ΕΝ ISO 9001:08 και  EN ISO 13485:03),  με πεδίο πιστοποίησης την  διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003,  τα πιστοποιητικά    σήμανσης CE   για τα προσφερόμενα  
αναλώσιμα ανά   REF  .   NUMBER     ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.
(Οδηγία  93/42/ΕΟΚ  /14-6-1993  όπως  ισχύει  σήμερα)  και  την  βεβαίωση  συμμόρφωσης  σύμφωνα  με  την
ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας : Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής
πρακτικής  διανομής  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων  (ΦΕΚ  32Β/16-1-2004)  (μεταφρασμένα  στα  ελληνικά  και
νομίμως επικυρωμένα).
Διευκρινίζεται ότι Το Νοσοκομείο δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το
οποίο  αποτελεί  μεταφορά  ευρωπαϊκού  προτύπου,  μία  ευρωπαϊκή  τεχνική  έγκριση,  μία  κοινή  τεχνική
προδιαγραφή,  ένα  διεθνές  πρότυπο  ή  ένα  τεχνικό  πλαίσιο  αναφοράς  που  έχει  εκπονηθεί  από  ευρωπαϊκό
οργανισμό  τυποποίησης,  εφόσον  τα  εν  λόγω  πρότυπα  ή  προδιαγραφές  καλύπτουν  τις  επιδόσεις  ή  τις
λειτουργικές  απαιτήσεις  που  έχουν  οριστεί  με  τη  διακήρυξη.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  όμως,  ο  προσφέρων
υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για το Νοσοκομείο και με κάθε
ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο,
ανταποκρίνεται  πράγματι  (ή υπερκαλύπτει)  τις  επιδόσεις  ή λειτουργικές  απαιτήσεις  που ορίζει  η διακήρυξη
(τεχνικός  φάκελος  του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί  να  συνιστά
ενδεδειγμένο μέσο).

4. ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.  Αυτό  είναι  φύλλο  συσχετίσεως  της  προσφοράς  με  τις  απαιτήσεις  της
περιγραφής των τεχνικών προδιαγραφών.  Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες
συμφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων  αντιδραστηρίων και του μηχανήματος σε
σχέση με τα αναφερόμενα των τεχνικών προδιαγραφών.  

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις  για  τα  οποία  θα  πρέπει  να  δοθούν  αντίστοιχες  απαντήσεις.Στη  στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»  πρέπει  να
συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο
Ανάδοχο. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος
που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα
καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα
Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του
Πίνακα Συμμόρφωσης. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5. Οποιαδήποτε  υπεύθυνη  δήλωση,  βεβαίωση,  πιστοποιητικά,  τεχνικά  φυλλάδια  (Prospectus),
εγγυήσεις,  δηλώσεις,  πιστοποιητικά  ISO,  κ.α.  ζητείται/ζητούνται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές   όπως
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' της παρούσας

6. Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται συμπληρωμένος ο πίνακας της
οικονομικής   προσφοράς  με  τον  αριθμό των συσκευασιών που απαιτούνται  για  την  διενέργεια των
εξετάσεων χωρίς τιµές.

 Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των 30 ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

 Όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  κατατίθενται  σε  πρωτότυπη  μορφή  ή  σε  ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες ή τους φορείς αυτούς ή
των ακριβών αντιγράφων τους.

 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
 Προς  διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης αλλά και του τμήματος  προμηθειών κατά την

σύνταξη των συμβάσεων το περιεχόμενο της τεχνικής   προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονικό
αρχείο (CD)  μορφής .doc ή .pdf αντιγράψιμο, ή .xls  το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο
φάκελο της τεχνικής προσφοράς

14.2. Γ  Οικονομική προσφορά 

Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένους τους πίνακες σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙΙ  στους  οποίους  θα  φαίνονται  οι  απαιτούμενες  ποσότητες  για  την  πραγματοποίηση  των
ζητούμενων εξετάσεων, που δηλώνονται στην παρούσα Διακήρυξη. Η τιμή που θα δοθεί θα είναι  ανά εξέταση.
Οι ποσότητες που θα προκύπτουν θα είναι στρογγυλοποιημένες στην πλησιέστερη μονάδα των συσκευασιών,
των απαιτούμενων υλικών προς τα άνω (αντιδραστήρια, αναλώσιμα κλπ). Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης
ποσότητας των συσκευασιών θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη ο αριθμός των ζητούμενων εξετάσεων,
οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου (προγραμματισμένες αντικαταστάσεις αναλωσίμων) καθώς επίσης και
η σταθερότητα (διάρκεια) των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. 
Το τελικό κόστος ανά εξέταση το οποίο θα προκύψει, θα είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού κόστους
του ακέραιου αριθμού συσκευασιών διαιρούμενο με τον συνολικό αριθμό εξετάσεων που απαιτούνται από τη
διακήρυξη  και όχι τον αριθμό των εξετάσεων ανά συσκευασία.
Το συνολικό ετήσιο κόστος ανά εξέταση, όλων των εξετάσεων, θα πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ετήσιο
κόστος των αντιδραστηρίων, των επιπρόσθετων υλικών (υλικά βαθμονόμησης και ελέγχου) και παντός είδους
απαιτουμένων αναλωσίμων για την διενέργεια της κάθε εξέτασης. Πιο αναλυτικά, οι προσφερόμενες τιμές ανά
εξέταση θα περιλαμβάνουν:

 Το κόστος των αντιδραστηρίων 
 Το κόστος των αναλωσίμων υλικών 
 Το κόστος των υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου
 Το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών του αναλυτή
 Το κόστος παραχώρησης του αναλυτή και
 Οτιδήποτε  άλλο  απαιτείται  για  τη  λειτουργία  του  αναλυτή  για  την  εκτέλεση  των  εργαστηριακών

εξετάσεων

Η τιμή των προς προμήθεια ειδών θα δίνεται σε ευρώ ανά εξέταση, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελεύθερων. 
Η  αναγραφή  της  τιμής  σε  ευρώ  μπορεί  να  γίνει  με  δύο  ή  και  περισσότερα  δεκαδικά  ψηφία,  εφόσον
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χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία,
προς  τα  άνω εάν  το τρίτο  δεκαδικό  ψηφίο  είναι  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του πέντε  και  προς  τα  κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν  αναπροσαρμόζονται.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.
Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική προσφορά και δεν αναφέρεται στην οικονομική προσφορά ή
αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του κάθε
είδους που καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αργή

Η συνολική προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα ΦΠΑ επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να ξεπερνά την
προϋπολογισθείσα δαπάνη

Σημείωση: Προς  διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης αλλά και του τμήματος  προμηθειών κατά
την σύνταξη των συμβάσεων το περιεχόμενο της οικονομικής  προσφοράς να υποβληθεί  και  σε ηλεκτρονικό
αρχείο (CD)   μορφής  .  doc   ή  .  pdf   αντιγράψιμο,  το οποίο θα περιλαμβάνεται  στον  σφραγισμένο φάκελο της  
οικονομικής προσφοράς

14.3 Γλώσσα
Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και
στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Για  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

14.4 Λοιπά στοιχεία
- Οι προσφορές υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  -ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
15.1 Έναρξη διαδικασίας
Η  αρμόδια  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν  γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη  διαδικασία  και  των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
α)  Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολονητικών  συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο.  Το αρμόδιο  όργανο  καταχωρεί  όσους υπέβαλαν προσφορές,  καθώς και  τα  υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται,  αλλά
μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  και  κρατούνται,  προκειμένου  να
αποσφραγισθούν  αφού  ολοκληρωθεί  η  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των
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τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,  σύμφωνα
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια
συνεδρίαση,  ή  αν αυτό δεν είναι  δυνατόν,  στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα,  σε ώρα που
ανακοινώνει  η  Επιτροπή.  Εν  συνεχεία,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  συντάσσει  πρακτικό  για  την
απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δε  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  των  τεχνικών
προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης καθώς και πίνακα
σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Στην  περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (Λ),  η  ανάθεση γίνεται  στον οικονομικό  φορέα με  την
μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια
συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, τότε  το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που  υπέβαλαν τις  ισοδύναμες  προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές  που έχουν κριθεί  τεχνικά αποδεκτές και  είναι  σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης
Το πρακτικό με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή
ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει
εγγράφως  τους  προσφέροντες  να  τα  διευκρινίσουν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  παρ  4  του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το Νοσοκομείο ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας
δεκαπέντε  (15)  ημερών  από την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα
πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  4250/2014,  των
δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  τα  όσα  δηλώθηκαν  στα  μέρη  ΙΙ,  και  ΙΙΙ  του  ΤΕΥΔ.  Τα
δικαιολογητικά  υποβάλλονται  εμπρόθεσμα σε  σφραγισμένο φάκελο,  ο  οποίος  παραδίδεται  στην
αρμόδια επιτροπή.
16.1 Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε
αυτόν.  Το Νοσοκομείο μπορεί  να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται  αυτό
επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
16.2 Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν
από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν
αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  μερών  ΙΙΙ.Α,  ΙΙΙ.Β  του  ΤΕΥΔ,  τότε
εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
16.3 Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού  από  την  αρμόδια  επιτροπή  και  τη  διαβίβαση  του  στο  αρμόδιο  όργανο  για  τη  λήψη
απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν.
4412/2016).
16.4 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 
17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός
ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:

 Για  τα  όσα  δηλώθηκαν  στο  μέρος  ΙΙΙ.Α  του  ΤΕΥΔ  (Λόγοι  αποκλεισμού  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ

 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :

Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι
ενήμεροι για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, έχουν εκπληρωθεί
οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση. Ειδικότερα για τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής):
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για
όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα - προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα - μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του αρθρου
12.6.β της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.

ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
18.1 Το Νοσοκομείο κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  με  τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.  Κατά της απόφασης αυτής χωρεί  ένσταση  του άρθρου 127 του
Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).
18.2 Στη συνέχεια, η Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί
να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  εντός  δέκα  πέντε  (15)  ημερών  από  την
κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής  πρόσκλησης,  προσκομίζοντας  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης
σύμφωνα με το άρθρο 21 της
παρούσας,  καθώς  και  επικαιροποιημένα  τα  δικαιολονητικά  κατακύρωσης  του  άρθρου  17  της
παρούσας (ΠΡΟΣΟΧΗ: εφόσον  υφίσταται αλλαγή).  Επίσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει έγγραφη
εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής
του  συγκεκριμένου  μηχανήματος  με  τον  συγκεκριμένο  Εργοστασιακό  Αριθμό (Serial Number),  ο
οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων.  Μέσα σε αυτό το χρονικό
διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή
μέρος  του,  ή  και  ολόκληρο  το  σύστημα  (μηχάνημα,  όργανο,  συσκευή)  χωρίς  καμία  οικονομική
επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
18.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει
να  υπογράψει  το  συμφωνητικό  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,
κηρύσσεται  έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου
106 του Ν.4412/16. 
18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
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σύναψης:
α) στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης του άρθρου 3.2 της παρούσας και 
β) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αρχής

ΑΡΘΡΟ 19 : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα  κατά  την  έννοια  του  άρθ.  13.1  της
παρούσας
Απορρίπτονται  προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής
που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.
Εναλλακτικές  προσφορές  δεν  επιτρέπονται  και  απορρίπτονται σε  περίπτωση  που  υποβάλλονται
τέτοιες.  Απορρίπτονται προσφορές  που  περιέχουν  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,
εφόσον  αυτά δεν  επιδέχονται  συμπλήρωση ή  διόρθωση  ή,  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης,  απορρίπτονται προσφορές  για  τις  οποίες  οι  προσφέροντες  δεν  έχουν  παράσχει  τις
απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν
αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά  που  υποβάλλεται  από  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  δύο  ή
περισσότερες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα.  Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης,  η  ένσταση υποβάλλεται  μέχρι  πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με
τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού  ίσου  με  το  ένα  τοις  εκατό  (1%)  επί  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης,  χωρίς  να
υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται  με  πράξη  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  αν  η  ένσταση γίνει  δεκτή  από το  αποφασίζον
διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η Εγγύηση καλής  εκτέλεσης,  το ύψος της οποίας καθορίζεται  σε ποσοστό 5% επί  της αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς
το Νοσοκομείο. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ,
δεν  απαιτείται  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  (Πρβλ.  τρίτο  εδ.  της  παρ.1.β  του  άρθρου72  του
Ν.4412/2016)
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ)  την πλήρη επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ. και  τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
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η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) 
την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά

ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Ειδικά  το  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  αρκεί  να  φέρει  τα  παρακάτω
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία
απευθύνεται  δ)  τον  αριθμό  της  εγγύησης,  ε)  το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη
επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του  οικονομικού  φορέα  υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η
εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
και η) τον τίτλο της σύμβασης.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης,  κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας,  ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης, νέα εγγύηση
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας
σύμβασης  (παράτασης)  εκτός  ΦΠΑ.  Το  αυτό  απαιτείται  και  σε  περίπτωση  τροποποίησης  της
σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
21.3 Εγγυητική προκαταβολής
Δεν  προβλέπεται  η  χορήγηση  προκαταβολής,  συνεπώς  δεν  απαιτείται  η  προσκόμιση  εγγυητικής
προκαταβολής.
21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με
παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει
τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων  των  προσφορών  ή  αποκλεισμού  όλων  των προσφερόντων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, 
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης,
 στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη,
 ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος  όπως  ιδίως  δημόσιας  υγείας  ή
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προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης,  εφόσον  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις-  εφαρμόζονται,  κατά  περίπτωση,  οι  παρ.  3-5  του
άρθρου 106 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23 : Χρόνος παράδοσης υλικών 
 Η παράδοση του συνοδού εξοπλισμού  θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα ημερών (60) από την υπογραφή της
σύμβασης και μετά από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.
   Η  παράδοση  των  υλικών  να  γίνεται  τμηματικά  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  διαβίβαση  της  γραπτής
παραγγελίας, από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου, σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις εβδομαδιαίες ανάγκες
του Νοσοκομείου και εντός είκοσι (20) ημερών, για ποσότητες μεγαλύτερες των προϋπολογιζομένων για τις
ανάγκες ενός (1) μηνός.
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που
θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. 
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η
σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:  α)  τηρούνται  οι  όροι  της  διάταξης  του  άρθρου  132  του  Ν.4412/2016,  β)  έχει  εκδοθεί
αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής  μετά  από
γνωμοδότηση  αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  είτε  με  πρωτοβουλία  της  αναθέτουσας  αρχής  και  εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον
αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Η  απόφαση  παράτασης  εκδίδεται  εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήματος  από  την  υποβολή  του  σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης,  χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 206 και 207 του Ν.4412/2016. Η Επιτροπή,
εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει
Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα υπό προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους της
σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν
και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
24.1  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων
24. 2 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος
άρθρου,  να  υποβάλει  προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  Νοσοκομείου  μέσα  σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί
της  προσφυγής,  αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου
συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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ΑΡΘΡΟ 25. ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση

της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  του  ν.4412/2016,  οι  οποίες  επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση ο
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες/υποψήφιοι  οφείλουν  να  ενημερώσουν  αμελλητί  την
αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 26.1 Φόροι - 
Κρατήσεις
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
- κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7
του  Ν.4412/2016,  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων.  Επί  της  εν  λόγω  κράτησης
επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου
- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό  παρακρατείται  σε  κάθε  πληρωμή  από  την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών (άρθρο 64 4172/2013)
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αρχή.
26.2 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής 
Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  με  βάση  τα  νόμιμα
δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής
είναι :

 Δελτία αποστολής, για κάθε παραλαβή
 Τιμολόγιο του προμηθευτή 
 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και

την πληρωμή της δαπάνης.
Η  αμοιβή  του  αναδόχου  επιβαρύνεται  με  τις  νόμιμες  κρατήσεις  και  υπόκειται  σε  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 26.1
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Επισημαίνεται ότι:
Το Νοσοκομείο θα συγκροτήσει ειδική επιτροπή για τον έλεγχο του κόστους ανά εξέταση. Η επιτροπή αυτή 
παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου, θα υπολογίζει το πραγματικό κόστος ανάλυσης, από το σύνολο των 
αγορών, το σύνολο του αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών. Θα συντάσσει πρακτικό με τα 
παραπάνω στοιχεία σύμφωνα με το οποίο η ρύθμιση θα γίνεται ως εξής:

1. Αν το κόστος έχει υπερβεί την προσφερόμενη συνολική αξία, για τον αριθμό των εξετάσεων του 
συνολικού αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών, ο προμηθευτής υποχρεούται σε επιστροφή 
του υπερβάλλοντος ποσού, με έκδοση πιστωτικού δελτίου.

2. Σε κάθε περίπτωση η φύλαξη, συντήρηση και χρήση των υλικών που παρέχει ο προμηθευτής πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τα δηλούμενα από αυτόν στην προσφορά του.

3. Αν το κόστος είναι χαμηλότερο από την προσφερόμενη συνολική αξία, για τον αριθμό των εξετάσεων 
του συνολικού αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών, ο προμηθευτής δεν μπορεί να έχει 
οποιαδήποτε απαίτηση από την Αναθέτουσα Αρχή

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

27.1 Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

27.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι

« Α ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο  –  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  π ρ ο μ ή θ ε ι α ς »

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
ΣΚΟΠΟΣ

1.1.  Η  Τεχνική  περιγραφή  αυτή  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  και  τον  τρόπο  ελέγχου  και  παραλαβής  των  υπό
προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΣΥΝΟΔΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»   για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  ΓΕΝΙΚΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΓΙΟΣ    ΠΑΥΛΟΣ».   Ως  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ»  φέρονται  στο εξής,  όλα τα  βιολογικά,  βιοχημικά,
ανοσολογικά 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 η
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που
είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανημάτων που θα διατεθούν από τους προμηθευτές για τη διενέργεια
των απαιτούμενων εξετάσεων, καθώς και η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου
(standards, controls) σε ποσότητες τέτοιες που να μη παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία του αντίστοιχου
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. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές.
2.2.1.1.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως σύμφωνα με την παρ. 4.2.9. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ1.
2.2.1.1.3. Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως.
2.2.1.1.4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται.
2.2.1.1.5. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με την παρ. 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’.
2.2.1.1.6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις:
α) Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην έχουν
παρέλθει τα 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
β) Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεώς του και ενώ έχουν τηρηθεί οι
προβλεπόμενες  από  τον  κατασκευαστή  συνθήκες  συντηρήσεώς  του,  να  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 τη διάρκεια χρήσεως μετά
από σχετικά αναφορά του Δ/ντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.
2.2.1.1.8.  Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της προμήθειας και θα
ελέγχονται κατά τη διαδικασία της παραλαβής.

2.2.2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2.2.2.1.  Προδιαγράφεται  ο  ακόλουθος   Τύπος  Αναλυτή  Ειδικών  Πρωτεϊνών   που  προορίζεται  για  το  Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ   ΠΑΥΛΟΣ» .
2.2.2.2. Εκτελούμενες εξετάσεις: Οι αναφερόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 και πλέον αυτών.

2.2.2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
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Για τον προς διάθεση  Αναλυτή θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

2.2.2.3.1.: ΤΥΠΟΣ 1. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

2.2.2.3.1.1.  Να  είναι  πλήρως  αυτοματοποιημένο  σύστημα  ανοσοϊστοχημικής  μεθόδου  με  χρήση  barcode
(γραμμικού κώδικα).
2.2.2.3.1.2. Να είναι ανοικτό σύστημα (με δυνατότητα χρησιμοποίησης κάθε είδους πρωτογενούς αντισώματος
εμπορίου).
2.2.2.3.1.3.  Να δέχεται 30 τουλάχιστον αντικειμενοφόρες πλάκες.
2.2.2.3.1.4.  Να έχει δυνατότητα αυτόματης αποπαραφίνωσης.
2.2.2.3.1.5. Η  επώαση  των  δειγμάτων  να  γίνεται  σε  ελεγχόμενο  περιβάλλον  με  σταθερές  συνθήκες
(θερμοκρασίας) που να μην επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες.
2.2.2.3.1.6. Να  έχει  την  δυνατότητα  εκτέλεσης  και  χρήσης  μεθόδου  ανάκτησης  αντιγονικότητας  και  να
αναφέρεται ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης των πρωτοκόλλων.
2.2.2.3.1.7.Να διαθέτει σύστημα έκπλυσης των δειγμάτων με buffer για πλήρη εξάλειψη χρώσης υποστρώματος
(background).
2.2.2.3.1.8.  Να εξασφαλίζει υγρό περιβάλλον και να μην επιτρέπει την ξήρανση των τομών.
2.2.2.3.1.9.  Η  διανομή  των  αντιδραστηρίων  να  γίνεται  αυτόματα  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αποκλείεται  η
περίπτωση σφάλματος διανομής και να χρησιμοποιείται όσο το δυνατό μικρότερη ποσότητα για πλήρη κάλυψη
του δείγματος ανεξάρτητα από το μέγεθος του παρασκευάσματος.
2.2.2.3.1.10. Να  μην  απαιτείται  παρουσία  χειριστή  μετά  την  φόρτωση  των  δειγμάτων  από   την  ώρα  της
αποπαραφίνωσης έως το τέλος της μεθόδου. 
2.2.2.3.1.11.   Το όλο σύστημα να ελέγχεται πλήρως από ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας με
λειτουργικό σύστημα windows και εύχρηστο λογισμικό ελέγχου.
2.2.2.3.1.12. Να μην απαιτείται καθημερινός προγραμματισμός του συστήματος
2.2.2.3.1.13. Να δέχεται μεγάλο αριθμό από προγράμματα, (πρωτόκολλα εργασίας), η επιλογή των οποίων να
γίνεται αυτόματα και ξεχωριστά για κάθε δείγμα.
2.2.2.3.1.14. Το  σύστημα  να  έχει  τη  δυνατότητα  εκτέλεσης  πλήρως  αυτοματοποιημένων  πρωτοκόλλων  και
πρωτοκόλλων με τοποθέτηση του αντισώματος από τον χρήστη (manual) για περισσότερη ευελιξία.
2.2.2.3.1.15.  Να  μη  διαθέτει  αναλώσιμα  ειδικά  καλύμματα  που  απαιτούν  ειδικές  και  τακτικές  διαδικασίες
καθαρισμού εκθέτοντας έτσι το προσωπικό του εργαστηρίου σε τοξικές χρωστικές και ισχυρά καθαριστικά.
2.2.2.3.1.16. Να δύναται να εκτελέσει ειδικές πρωτεΐνες όπως BREAST HER2, ALK NSCLC, PDL-1 για την επιλογή
βέλτιστης θεραπείας των ασθενών σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του εργαστηρίου που προκύπτουν, έπειτα
από τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (UK NEQAS).

2.2.2.3.1.17.  Κάθε πρόγραμμα να διαθέτει πολλαπλά βήματα επώασης με χρόνους επώασης που επιλέγονται
από τον χρήστη.
2.2.2.3.1.18.  Οποιοδήποτε πρόβλημα στην λειτουργία του συστήματος να καταγράφεται πριν την έναρξη της
διαδικασίας χρώσης για να μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον χρήστη.
2.2.2.3.1.19.  Να είναι κατάλληλο για ανοσοϊστοχημικές χρώσεις σε τομές παραφίνης, σε τομές κρυοστάτη και σε
κυτταρικά επιχρίσματα.
να υπολογισθεί κατά τα 7/8 για τομές μεγάλου μεγέθους και το υπόλοιπο για τομές μικρού μεγέθους).
2.2.2.3.1.20.  Να μπορεί να επιτυγχάνει διπλές χρώσεις (double staining) και in situ υβριδισμό.
2.2.2.3.1.21.  Να συνοδεύεται από εκτυπωτή.
2.2.2.3.1.22. Να διαθέτει σταθεροποιητή τάσης - UPS που να καλύπτει το σύστημα  σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος.
2.2.2.3.1.23.  Να διαθέτει CE και τα αποτελέσματα να θεωρούνται διαγνωστικά (in vitro diagnostics)  και όχι
ερευνητικά
2.2.2.3.1.24.  Να δηλώνονται όλα τα αντιδραστήρια αναλώσιμα και λοιπά υλικά με τη χρήση των οποίων θα  έχει
ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα της εξέτασης. (Η ποσότητα των αντιδραστηρίων να υπολογισθεί κατά τα 7/8 για
τομές μεγάλου μεγέθους και το υπόλοιπο για τομές μικρού μεγέθους).

2.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
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2.3.1.  Κάθε  προμηθευτής  υποχρεούται  να  καταθέσει  τα  παρακάτω  έντυπα  και  πιστοποιητικά  μαζί  με  την
προσφορά του:
2.3.1.1.  Βεβαίωση  του  Οίκου  κατασκευής  του  μηχανήματος  ότι  τα  προσφερθέντα  στον  διαγωνισμό
αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το 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 εταιρία (προμηθευτής) είναι
εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά,
κλπ.) 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.
2.3.1.4. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα) σε σχέση με
τις εκάστοτε μεθόδους αφοράς.
2.3.1.5. Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης 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 ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον επόμενο
διαγωνισμό υποχρεούται στην αντικατάσταση των αναλυτών, εφόσον αυτοί υπερβαίνουν την τετραετία από την
ημερομηνία κατασκευής τους.
2.3.1.7.  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 ορισθεί από το αρμόδιο όργανο
του Νοσοκομείου.
2.3.1.8.  Συμμόρφωση  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. Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας και στην
Ελληνική.   Τυχόν ασήμαντες παρεκκλίσεις  από τα καθοριζόμενα τεχνικά και  λειτουργικά χαρακτηριστικά της
παραγράφου 2.2.2. της παρούσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης εφ’ όσον δεν
είναι ή δεν υστερούν προς τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, αλλά και τις συμπληρώνουν προς το καλύτερο.  Η
επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον προμηθευτή τυχόν διευκρινήσεις επί των
αναγραφομένων στην προσφορά του, συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρέστατη διαπίστωση των τεχνικών
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή ακόμη και την επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς
καμία απαίτηση του προμηθευτή.
2.3.1.11. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρίας (PROSPECTUS) για το συγκεκριμένο σύστημα που θα
περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.
2.3.1.12.  Έγγραφη  δήλωση  του  προμηθευτή  ότι  θα  προσκομίσει  το  μηχάνημα  σε  δύο  (2)  μήνες  από  την
υπογραφή της σύμβασης.
2.3.1.13.  Έγγραφη δήλωση ότι  εγγυάται  την  καλή λειτουργία  του συστήματος  για  το  χρονικό  διάστημα της
Σύμβασης όπως αναφέρεται στη παράγραφο 3.2.1.  ως επίσης ότι  αναλαμβάνει  την υποχρέωση να διαθέσει
ειδικό τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού καθώς
και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 3.2.1.2.
1.3.1.14.  Έγγραφη εγγύηση – δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως,  όπως αναφέρεται  στην παράγραφο
3.2.1.2.  (με  επισκευές,  ανταλλακτικά,  βαθμονόμηση,  σχετική  πληροφόρηση  κτλ.  )  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  αντιδραστηρίων)  και  τα
παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ’ αυτόν μηχάνημα:
3.2.1.  Έγγραφη  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  για  το  χρονικό  διάστημα  της  Σύμβασης  από  την  ημερομηνία
παραλαβής  του συγκεκριμένου μηχανήματος  με  τον  συγκεκριμένο  Εργοστασιακό  Αριθμό (Serial Number),  ο
οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων.  Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο
προμηθευτής  υποχρεώνεται  να  επισκευάζει  ή  να  αντικαθιστά  οποιοδήποτε  εξάρτημα  ή  μέρος  του,  ή  και
ολόκληρο το σύστημα (μηχάνημα, όργανο, συσκευή) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
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Υπ’ όψη ότι:
3.2.2.1. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα, αρχίζει από τη στιγμή της ειδοποίησης προς τον προμηθευτή για
τη βλάβη και  λήγει  με  την  παράδοση του συστήματος  σε  λειτουργία.   Το χρονικό  διάστημα δεν  πρέπει  να
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) ώρες.  Ο προμηθευτής οφείλει για τις εξετάσεις που έχουν επείγοντα
χαρακτήρα  και  για  το  διάστημα  που  το  μηχάνημα  θα  μείνει  εκτός  λειτουργίας  (μέγιστο  2  ώρες)  να  έχει
μεριμνήσει για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών (εφεδρικός αναλυτής, συντήρηση τυχόν υπαρχόντων ή
άλλος).
Ο  τόπος  που  προτείνει  ο  προμηθευτής  για  την  αντιμετώπιση  των  επειγόντων  περιστατικών  σε  περίπτωση
βλάβης, πρέπει να περιγραφεί σαφώς.
3.2.1.2.  Έγγραφη δήλωση ότι  αναλαμβάνει  την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου
πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος, οργάνου ή συσκευής χωρίς την επιβάρυνση της υπηρεσίας.
3.3. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ.  Ο μακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέμενου μηχανήματος,
γίνεται  από  την  αρμόδια  επιτροπή  ελέγχου  και  παραλαβής  σε  κάθε  παράδοση  και  θα  αποσκοπεί  στη
διαπίστωση:
3.3.1. Της καλής καταστάσεως 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 ως παρ. 2.3.1.13.  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 της επίδειξης αυτής θα είναι από μία (1) ημέρα έως έξι (6) το περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση
της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
3.5.  Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθεμένου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί σε δουλειά ρουτίνας για
τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί από την υπηρεσία.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

4.1. Επισημάνσεις Παραδόσεως.
4.1.1. Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή στην οποία θα
αναγράφονται.
4.1.1.1. Η ονομασία, το μοντέλο και ο Serial Number του μηχανήματος.
4.1.1.2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή.
4.1.1.3. Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος υπογραφής της.
4.1.2.  Οι  όροι  της  παρούσας  τεχνικής  περιγραφής  που  περιέχονται  στις  παραγράφους  2.1  ,  2.3.1.  είναι
απαράβατοι.
4.1.3.  Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στην παράγραφο 3.2. είναι δεσμευτικοί για
τον προμηθευτή και πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων.
Όσον αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης, εκπρόθεσμη παράδοση, ακαταλληλότητα ειδών, απόρριψη αυτών και
αντικατάσταση κτλ. σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.
4.2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

4.2.1.  Ο προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.  Αυτό
είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής.   Στο φύλλο αυτό θα
αναφέρονται  με  λεπτομέρεια  όλες  οι  υπάρχουσες  συμφωνίες  ή  αποκλίσεις  των  χαρακτηριστικών  των
προσφερόμενων  αντιδραστηρίων και του μηχανήματος σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα περιγραφή.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο.

                                           
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β1

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ  ΑΝΩΤΕΡΩ
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, τον παρακάτω αριθμό εξετάσεων ανά είδος  εξέτασης  ετησίως.
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Β1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ 1: 

 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ

Α/Α

ΕΞΕΤΑΣΗ Μονάδα
μέτρησης

Ετήσια 
ποσότητα

1.
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟЇΣΤΟΧΗΜΙΚΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΕΞΕΤΑΣΗ 2000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Οι προμηθευτές  πρέπει  να  προσφέρουν  τιμή και  για  τα είδη των εξετάσεων που πραγματοποιούν οι
αναλυτές  που  θα  προσφέρουν  και  δεν  συμπεριλαμβάνονται  ή  δεν  αναγράφεται  ο  αριθμός  στους
παραπάνω πίνακες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

1.1. 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.
1.2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:
α) Χώρα προέλευσης των υλικών
β) Εργοστάσιο κατασκευής
γ) χρόνο 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.

1.3. 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.

2. Παράδοση – παραλαβή

2.1.  Η  παράδοση  των  υλικών  να  γίνεται  τμηματικά  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  διαβίβαση  της
παραγγελίας, από το Φαρμακείου του κάθε Νοσοκομείου, σε ποσότητες που θα καλύπτουν τις εβδομαδιαίες
ανάγκες του  Νοσοκομείου και εντός είκοσι (20) ημερών, για ποσότητες μεγαλύτερες των προϋπολογιζομένων
για τις ανάγκες ενός (1) μηνός

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

3. Τεχνικοί περιορισμοί

3.1.  Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  με  βάση  τις  τεχνικές  περιγραφές  των  υλικών  που  αναφέρονται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1.

3.2. Οι μειοδότες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική), ότι το είδος που
προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας. 
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3.3. Στην περίπτωση του το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά
που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης 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.

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 Οδ. 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά:

4.2.1. 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.

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 κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.

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 Οδ. 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά ως εξής:
α. Τα στοιχεία της ετικέτας 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 (kit0
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 απαιτούμενου 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 ακολουθητέας διαδικασίας για τη 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 αφορά 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.
ια. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές επιδόσεις του προϊόντος
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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 υπ’ όψη
 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 της βαθμονόμησης που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή
και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος.

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

χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση,  τελική συναρμολόγηση κ.ά. ).
 Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.
 Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους 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 υφίσταται η προσοχή των χρηστών στη δυνητική μολυσματική φύση της
ιδ. Την ημερομηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών χρήσης

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. Άλλοι Ειδικοί Όροι

5.1. Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί 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 Β1
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 απαιτουμένων αναλωσίμων για την διενέργεια της
κάθε εξέτασης 
5.2. 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 των πραγμάτων.

5.3. Ο ελάχιστος μηνιαίος αριθμός των εκτελούμενων εξετάσεων φαίνεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1.

5.4.  Ο  αριθμός  αναλυτών  που  θα  πρέπει  να  διαθέσει  ανά  Νοσοκομείο  ο  προμηθευτής  πρέπει  να
ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  του  κάθε  συγκεκριμένου  Νοσοκομείου,  όπως,  αυτές  περιγράφονται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων στο πρωινό ωράριο.
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5.5. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος, με δικαίωμα ετήσιας παράτασης εκ μέρους της
Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της
κατακύρωσης.

6. Έλεγχοι – 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  Διευθυντού  του  Εργαστηρίου,  αρκούντως
τεκμηριωμένη.

6.2.  Σε  περίπτωση  που  απορριφθεί  από  την  επιτροπή   παραλαβής  οριστικά  ολόκληρη  ή  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.

6.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα σε
10 ημέρες από την προσκόμιση 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 την
ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Εάν τελικά  ο  προμηθευτής  δεν  προβεί  στην  αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν  μέσα στην
προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστές
κριτηρίων

ΟΜΑΔΑ   Α
1. Συμφωνία  των  προσφερομένων  υλικών  με  τις  τεχνικές

προδιαγραφές,  όπως  αυτές  καθορίζονται  στη  διακήρυξη,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 Π.Δ.  118/2007   

30%

2. Αναλυτές:
 Ποιότητα,  τεχνολογία,  απόδοση,  ταχύτητα,  αξιοπιστία
λειτουργίας,  απλότητα  στο  χειρισμό  και  την  λειτουργία  του
οργάνου, ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας χειριστή – οργάνου,
ύπαρξη συστήματος ασφάλειας προσωπικού και περιβάλλοντος. 

25%

3. Αντιδραστήρια :
 Ποιότητα,  αξιοπιστία,  ακρίβεια,  επαναληψιμότητα  των
αποτελεσμάτων.
 Διάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης.

15%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α 70%
ΟΜΑΔΑ Β

1. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης. 5%
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2. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της
τεχνικής  βοήθειας  εκ  μέρους  του  προμηθευτή  καθώς  και  η
εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

15%

3. Χρόνος παράδοσης των υλικών. 10%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30%
ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΔΑΣ 100 %
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 75552
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 
55134 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
- Τηλέφωνο: 2313 304464-1
- Ηλ. ταχυδρομείο: promagpavlos@outlook.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.agpavlos.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού  CPV):
Ανάδειξη  αναδόχου  αναφορικά  με  την  προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»  (CPV: 33696500-0), για
την ετήσια κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης  20.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  ή  40.000,00€  με  Φ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένου  του  δικαιώματος  προαίρεσης,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, σε εκτέλεση του Π.Π.Υ.Υ. 2014  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: -
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 2017-
019/Σ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 
στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να 
τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την
έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος
V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις  πληροφορίες  (κατ'  εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην  παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα με  τις
ενότητες  Α και  Β του παρόντος μέρους και  σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ  για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv

[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxvi.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   
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iΣε  περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους  και  της  οποίας ο  ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει  δηλαδή ως κύριο  σκοπό την  κοινωνική  και  επαγγελματική  ένταξη  ατόμων με  αναπηρία ή  μειονεκτούντων
ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν  τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)   όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
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ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός  φορέας  που έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση από  τη συμμετοχή σε  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των  φόρων ή  των  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί,  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxviΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του  οικονομικού  φορέα  ……………………………………………,  με  έδρα  ………………................,  οδός
…………………....................., αριθμός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………………....

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (6)=(4)Χ(5)
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (7)=(6)/(2)
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΑ 2)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (9)=(7)+(8)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (10)=(2)Χ(9)123
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την κάθε εξέταση είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με την συνολική ετήσια
ποσότητα και την τιμή ανά συσκευασία για την διεξαγωγή όλων των εξετάσεων ώστε να προκύπτει η τιμή
ανά  τέστ  και  το  τελικό  συνολικό  κόστος  ανά  εξέταση,  λαμβανομένου  υπόψη  του  χρόνου  ζωής  των
αντιδραστηρίων. 
Εκτός  των  αντιδραστηρίων  τα  λοιπά  απαραίτητα  αναλώσιμα  υλικά,  υγρά  πλύσης  και  καθαρισμού,
ηλεκτρόδια,  οροί  ελέγχου  και  βαθμονόμησης,  κ.λ.π  θα  προσφερθούν  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  2  των
λοιπών υλικών του παρόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (7)=(5)Χ(6)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (8)=(7)/(4)123ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

17PROC006123566 2017-05-02



Εφόσον για μία εξέταση ή για κάποια ομάδα εξετάσεων απαιτούνται διαφορετικά λοιπά αναλώσιμα υλικά
οι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν περισσότερους πινάκες απαιτουμένων λοιπών υλικών τα οποία
είναι απαραίτητα για την διενέργεια της εξέτασης (-εων). 

……………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  (Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)
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