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2017-039/Σ

Συνοπτικός διαγωνισμός σχετικά με την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ»  CPV:85146000-4 του Π.Π.Υ.Υ. 2014, προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, για την ετήσια κάλυψη  των αναγκών του Νοσοκομείου  Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, με κριτήριο
κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Χαμηλότερη τιμή).
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Ελληνική Δημοκρατία

Υπουργείο Υγείας 

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης

Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Εθνικής Αντίστασης  161,   Τ.Κ. 55134

ΤΗΛ. 2313304464-1

ΦΑΞ. 2313304452

Πληροφορίες: Παμπουκίδης Ν.  

 Ε.   Αποστολάκη

e-mail: promagpavlos@outlook.com 
www.agpavlos.g  r  

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

και στο site του Γ.Ν.Θ «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ»

ΑΔΑΠΕΡΙΛΗΨΗΣ: 7ΓΗΚ46906Ι-ΕΔ8
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία : 23/10/2017 Ημέρα :  Δευτέρα-  Ώρα : 14.30 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία : 24/10/2017 Ημέρα :  Τρίτη-  Ώρα : 11:00 πμ

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

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  85146000-4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
 Ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την  « ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» .

KAE
0824.01

 Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

Για την « ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» 

€35.000,00  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  ή  €28.225,80
χωρίς  Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα  (1)  έτος.  Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα
μονομερούς παράταση της σύμβασης έως  τρεις μήνες.

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  8%  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 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Ο τίτλος της σύμβασης είναι :

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» . 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00€ με ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ».  Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού,  έχει  ληφθεί  η υπ’ αριθμ.  963/18-9-2017 σχετική
απόφαση (ΑΔΑ :Ω9ΚΘ46906Ι-Υ6Ρ )

2.2 Τόπος παροχής της προμήθειας της σύμβασης 

Ο τόπος παροχής είναι το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» .

2.3 Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  διακήρυξης  είναι  η  ανάδειξη  αναδόχου  που  θα  παρέχει  την υπηρεσία  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ»   CPV:85146000-4  προϋπολογισμού  35.000.00  την  ετήσια  κάλυψη   των  αναγκών  του
Νοσοκομείου   σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
μόνο της τιμής. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ανάδειξη του αναδόχου,
«Αντικείμενο – Περιγραφή υπηρεσίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ: Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς – Υπόδειγμα Πίνακα Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ:  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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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 Παμπουκίδης Ν.., Ε. Aποστολάκη
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1 Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  ένα(1)  έτος.  Το Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα μονομερούς
παράτασης της σύμβασης έως  τρεις (3) μήνες. 

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
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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.

5. 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

6. Η υπ’αριθμ. πρωτ. 4665/15-9-2016 ανακοίνωση της ΕΠΥ  

7. Η με αριθ. 1694/16-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ (ΑΔΑ: Ω11446906Ι-ΟΥΡ) του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»  περί  ορισμού  επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών  για  την  ανάδειξη  αναδόχου
αναφορικά  με  την  «ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΑΙΜΑΤΟΣ»  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  Γ.Ν.Θ.  «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ» .

8. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 8099/07-06-2017 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών της αρμόδιας επιτροπής
σχετικά με την προμήθεια «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ»,

9. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 9280/29-6-2017 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για
την Προμήθεια Αγαθών – Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών – Γενική Διεύθυνση
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, με
το οποίο μας ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης  κατατέθηκαν παρατηρήσεις

10. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 10734/2-8-2017 πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών, αναφορικά
με τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν με το 9280/29-6-2017 έγγραφο 

11. Η  υπ’αριθμ.  Β15/21Η ΣΥΝ/30-08-2017  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  σχετικά  με  την
έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ»  CPV:85146000-4 προϋπολογισμού 35.000.00€,  για την ετήσια κάλυψη  των αναγκών του
Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
χαμηλότερης τιμής, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2014

12. Την με α/α: 963/18-9-2017 (ΑΔΑ: Ω9ΚΘ46906Ι-Υ6Ρ)  ανάληψη  δέσμευσης δαπάνης σχετικά με
τη διενέργεια του ως άνω συνοπτικού 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.
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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. 

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)
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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 εκατόν είκοσι (120) 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,
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΑΡΘΡΟ 11: Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Δεν απαιτείται στην παρούσα περίπτωση διότι το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

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 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:
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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,VΙ)
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 δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση
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 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, 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  «»  CPV:85146000-4  του Π.Π.Υ.Υ.  2014
προϋπολογισμού 35.000.00 € και για την υπηρεσία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» σε εφαρμογή του

Π.Π.Υ.Υ.  2014 με  αριθ.  διακ.  2017-039/Σ  (καταληκτική  ημερομηνία  κατάθεσης  προσφοράς:
23/10/2017)
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

2017-039/Σ_ Συνοπτικός διαγωνισμός του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ»ΠΠΥΥ 2014

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  24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00 

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
Δεύτερα  23 Οκτωβρίου  2017 και ώρα 14:30 

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 Δεύτερα  23 Οκτωβρίου  2017 και ώρα 14:30 .

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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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
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 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

14.2. Β.  Τεχνική προσφορά

Στο σφραγισμένο φάκελο με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται:

 Η Τεχνική Περιγραφή του υποψήφιου αναδόχου, στην οποία θα περιγράφονται όλα τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά τα οποία τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του υποψήφιου αναδόχου και αποδεικνύουν
τη δυνατότητά του να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης προμήθειας (αναλυτικά οι
τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης)

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

 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.

 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 

Ο σφραγισμένος φάκελος με τον τίτλο «Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει πίνακα με όλα τα
προσφερόμενα είδη, συμπληρωμένο με τις τιμές προσφοράς. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν
πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.  Κατά την
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες
τιμές  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών.  (Ν.  3918/2011  άρθρο  13,  όπως  αυτό  τροποποιήθηκε  με   τον  Ν.
4052/2012  άρθρο  14).  Προκειμένου  να  γίνει  η  σύγκριση  των  οικονομικών  προσφορών  με  αυτές  του
Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την
τιμή  του  προσφερόμενου  είδους/υπηρεσίας,  την  παράγραφο  και  την  τιμή  με  τα  οποία  αυτό  έχει
καταχωρηθεί  στο  παρατηρητήριο  τιμών.  Στην  περίπτωση  που  το  προσφερόμενο  είδος/υπηρεσία  δεν
εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά. Η
σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνει με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών που θα ισχύουν την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται
(Ν. 3918/2011 άρθρο 13).

Η τιμή για την υπηρεσία θα δίνεται χωρίς το ΦΠΑ, το οποίο και βαρύνει το νοσοκομείο. Αν στην τιμή
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.

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.
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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 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.

Σε περίπτωση ισοτιμίας μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον του
αρμοδίου  συλλογικού  οργάνου  και  παρουσία  αυτών  των  υποψηφίων,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  90  του
Ν.4412/2016. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.3. του. ν.4412/2016.

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.

13





2017-039/Σ_ Συνοπτικός διαγωνισμός του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ»ΠΠΥΥ 2014

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.

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 Τ.Ε.Υ.Δ.

 Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του Τ.Ε.Υ.Δ. (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.
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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). 

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
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.
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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,

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
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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,
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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 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 αντικειμένου 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιείται, από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η σύμβαση. 

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.

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 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών (άρθρο 64 4172/2013)
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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 :

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου συμφωνα με το αρθρο 219

 Τιμολόγιο του αναδόχου.

  Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

 Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 26.1

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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού
βιολογικού υλικού.

Αρ. πρωτ.8099/7-6-2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των  Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας, συνοψίζεται στην διακίνηση ασκών αίματος και παραγώγων αυτού, καθώς και στη διακίνηση 
βιολογικών δειγμάτων και βιολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς 
σκοπούς ( Πίνακας 1).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν απαράβατη υποχρέωση να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα της μεταφοράς 
των παραπάνω υλικών, για:

1. Την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της σωστής συντήρησης του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού,

2. Την δημιουργία συγκεκριμένης διαδικασίας μεταφοράς ανάλογα με το είδος του βιολογικού υλικού και 
τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισμούς και 

3.Τον σεβασμό της Υγιεινής και Ασφάλειας για τη 
διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και του 
Περιβάλλοντος, αφού τα υλικά που διακινούνται 
είναι τόσο μολυσματικά όσο και τα δυνητικά 
μολυσματικά (διαγνωστικά).

Η θέσπιση κανόνων και ειδικών προδιαγραφών για 
την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού, διέπεται 
από τους κανόνες  ορθής πρακτικής (GMOs) , την 
αναφερόμενη ως ψυκτική αλυσίδα ( Gold 
Chain) , του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (
W.HO.) και άλλων Διεθνών Οργανισμών (DGR, 
ADR/ οδική μεταφορά, IATA/αεροπορική 
μεταφορά,Gode IMDG/θαλάσσια μεταφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

20

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ολικό αίμα

Ερυθροκύτταρα

Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα

Πλάσμα πρόσφατο κατεψυγμένο

Δείγματα πλάσματος/ορού

Μυελός των οστών

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Καλλιέργειες

Βιοψίες

Φαρυγγικό επίχρισμα

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά 
υγρά

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA )
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προκειμένου μεταφορική εταιρεία να αναλάβει την μεταφορά των παραπάνω υλικών θα πρέπει:

1. Η μεταφορά να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( Π.Ο.Υ. ‘’ Blood Cold Chain’’, ADR 
1999 με τις ανά διετία αναθεωρήσεις του, 94/55/ΕΚ  με τις αναθεωρήσεις του, 2002/98/ΕΚ, ΦΕΚ 
509/2000, ΦΕΚ1350/2000, ΦΕΚ781Β/2000 και με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία στην τήρηση όλων 
των απαιτούμενων συνθηκών μεταφοράς.

2. Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό και 
πιστοποιημένο εξοπλισμό ( να κατατεθεί πελατολόγιο)

3. Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς , που 
υπαγορεύονται από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π.χ.  επείγουσα 
μετάγγιση)

4. Να τηρούνται οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού, του οχήματος  και του εξοπλισμού.

5. Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς.

6. Να διαθέτει πιστοπoίηση ISO για τις εν λόγω μεταφορές ( να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό)

7. Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/ προδιαγραφές κάθε κατηγορίας 
βιολογικού υλικού( Πίνακας ΙΙ).

8. Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και να φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί το βιολογικό υλικό κατά τη μεταφορά του, Το κόστος της 
αποζημίωσης να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου κόστους του ασκού, το οποίο κυμαίνεται 
ανάλογα με την επεξεργασία του κατεστραμμένου αίματος ή παραγώγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  (ADR2007)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές 
δοκιμασίες και δεν περιέχει παθογόνους 
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παράγοντες. Π.χ. Μονάδες ερυθρών προς 
μετάγγιση

Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ

          (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ)

Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές 
διαθέσιμες δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους 
παράγοντες. Π.χ. Δείγματα αίματος για 
διαγνωστικό έλεγχο.

Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές 
διαθέσιμες δοκιμασίες ότι περιέχει παθογόνους 
παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν- μετά 
από έκθεση σε αυτούς – μόνιμη ανικανότητα, 
απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε
κατά άλλα υγιείς ανθρώπους. Π.χ Ορρός φορέα 
HIV

Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα στοιχείο 
επαγγελματικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, 
ενδημικές τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού.

             ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

    1. Περιγραφή έργου

Έργο του αναδόχου είναι η ασφαλής μεταφορά αίματος, πλάσματος και λοιπών βιολογικών υλικών με 
βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα που θα εκδίδεται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό και 
κατόπιν γραπτής συνεννοήσεως του ανάδοχου με την αρμόδια Υπηρεσία σχετικά με τους χρόνους και τα 
σημεία παραλαβής/παράδοσης. Σε περίπτωση επείγουσας μεταφοράς (πχ. Διακίνηση αίματος για 
επείγουσα μετάγγιση) ο ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα από την Υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες της Αιμοδοσίας σε μεταφορές ασκών 
αίματος και παραγώγων, μολυσματικών και διαγνωστικών δειγμάτων. Πιο αναλυτικά το έργο της 
διακίνησης θα περιλαμβάνει:

α)Κάλυψη της Αιμοδοσίας σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και Αργίες και άμεση κάλυψη επειγόντων 
περιστατικών από/προς τις Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης,

β)Αυθημερόν διακίνηση με δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς σα 4 διαφορετικές  θερμοκρασίες (2- 8οC,
20-24OC, -20 έως -35ΟC,+37ΟC ή/και -70oC) αυθημερόν και εντός λίγων ωρών από την παραλαβή του 
βιολογικού υλικού( ασκών αίματος παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων) από/προς 
Μονάδες Υγείας Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Αττικής.

γ) Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ Αεροδρόμιο <<Μακεδονία>>

δ)Η ετήσια διακίνηση ασκών αίματος και λοιπών βιολογικών υλικών έχει ως εξής:

    1.Ασκοί αίματος 1300 μονάδες περίπου

    2.Ασκοί πλάσματος 200 μονάδες περίπου

    3.Δείγματα πλάσματος/ ορού 13.000 δείγματα περίπου

    4.Λοιπά δείγματα μολυσματικά ή δυνητικά μολυσματικά 150 περίπου.

  2. Όχημα Μεταφοράς

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όχημα μεταφοράς το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 
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μεταφορά βιολογικού υλικού.

Τα όχημα να είναι κλιματιζόμενο, η δε καθαριότητα/απολύμανση να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
και με βάση τις οδηγίες για την διαχείριση βιολογικού υλικού.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής βιολογικού υλικού το όχημα πρέπει να καθαριστεί και να 
απολυμανθεί άμεσα πριν την επόμενη χρήση,

Εντός του οχήματος απαγορεύεται:
   1.Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη

   2.Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού

   3.Το παρκάρισμα σε αφύλαχτα σημεία

   4.Η χρήση συσκευών με φλόγα

  3. Εξοπλισμός οχήματος

Ο εξοπλισμός του οχήματος πρέπει να είναι τοποθετημένος με τέτοιο τρόπο που δεν θα επηρεάζει την 
ακεραιότητα και την ασφάλεια του οδηγού, του μεταφερόμενου υλικού και δεν θα παρεμποδίζει την 
τακτική απολύμανση και καθαριότητά του.

    3.1 Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

Ο θάλαμος συντήρησης πρέπει να επιτυγχάνει τα ενδεδειγμένα επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε είδος 
βιολογικού υλικού (Πίνακας ΙΙΙ) και να διαθέτει την κατάλληλη μόνωση που θα επιτρέπει την διατήρηση 
της θερμοκρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα  ανεξάρτητα από τις εξωτερικές περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες.

Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες 
συντήρησης. Εάν και εφόσον γίνεται χρήση ψυκτικών μέσων για την επίτευξη της θερμοκρασίας τα μέσα 
αυτά δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό.

Ο θάλαμος πρέπει να είναι πιστοποιημένος:

    1. Από τον W.H.O. για την μεταφορά και αποθήκευση θερμο-ευαίσθητων βιολογικών υλικών.

    2. Κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών και δυνητικά μολυσματικών βιολογικών υλικών.

( Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά)

Για τη μεταφορά του βιολογικού υλικού από και προς το όχημα – προκειμένου η ψυκτική αλυσίδα να 
παραμένει σταθερή- ο ανάδοχος πρέπει να κάνει χρήση μόνο ειδικών φορτηγών μέσων κατάλληλων για τη 
μεταφορά βιολογικού υλικού με χαρακτηριστικά ( σταθερότητα, μόνωση) ανάλογα του θαλάμου 
συντήρησης.

     3.2 Παρακολούθηση θερμοκρασίας

Οι συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να παρακολουθούνται με πιστοποιημένες συσκευές καταγραφής των 
δεδομένων της θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο.

Το καταγραφικό πρέπει να είναι τοποθετημένο σε σημείο προσβάσιμο για συνεχή  παρακολούθηση από τον
οδηγό του οχήματος, με οθόνη ψηφιακών ενδείξεων, συναγερμό και δυνατότητα 24ωρης συνεχούς 
καταγραφής. Τα  δεδομένα της θερμοκρασίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στην Υπηρεσία άμεσα και 
αναδρομικά όποτε αυτά ζητηθούν για αξιολόγηση.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει την ταυτόχρονη μεταφορά βιολογικού υλικού στις 
εξής θερμοκρασίες 2-6OC, 20-24OC.-20 έως -35oC , -70OC/ή +37οC

(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση του καταγραφικού με τις 4 διαφορετικές θερμοκρασίες)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ολικό αίμα 2-6OC

Ερυθροκύτταρα 2-6OC

Αιμοπετάλια- Κοκκιοκύτταρα 20-24OC

Πλάσμα πρόσφατο κατεψυγμένο -20 έως -35oC

Δείγματα πλάσματος/ορού 2-8OC/-20 έως -35oC/-70OC

Μυελός των οστών 15-25OC

Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα 2-8OC

Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματος 2-8OC

Καλλιέργειες 15-25OC/37oC

Βιοψίες 15-25OC/37oC

Φαρυγγικό επίχρισμα 2-8OC

Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και άλλα βιολογικά υγρά 2-8OC/15-25OC*

Νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA ) 15-25OC*

 Στις παραπάνω περιπτώσεις το επίπεδο θερμοκρασίας καθορίζεται από το είδος και το πρωτόκολλο
της επιστημονικής δοκιμασίας.

 3.3 Ειδικός εξοπλισμός 

   3.3.1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (όπως π.χ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει:

 Πυροσβεστήρας 2 Kg  ξηράς σκόνης, ο οποίος πρέπει να συντηρείται ετησίως και να διαθέτει 
ημερομηνία λήξης σε διακριτό σημείο

 Προειδοποιητικές  πινακίδες

 Γιλέκο με φωσφορίζοντα στοιχεία

 Χιονοαλυσίδες

 Κουτί πρώτων βοηθειών

 Απορροφητικό υλικό

 Νερό

 Απολυμαντικό με βάση το χλώριο

 Αντισηπτικό χεριών

 Κολλύριο ματιών

 Γάντια μιας χρήσεως

 Γάντια για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες

 Προστατευτικά γυαλιά
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 Μάσκα μιας χρήσης

 Δοχείο κλινικών απορριμμάτων

        3.3.2. Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στην  διακίνηση  του  βιολογικού  υλικού  και  στην  άμεση
αντιμετώπιση  επειγόντων  περιστατικών  συνίσταται  η  χρήση  συστήματος  GPS με  δυνατότητα
παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης όσο και της θερμοκρασίας εσωτερικά
των θαλάμων θερμοσυντήρησης.

(Να κατατεθεί η σχετική εκτύπωση  GPS    που θα απεικονίζει τη γεωγραφική θέση του οχήματος και την
θερμοκρασία των θαλάμων συντήρησης)

  4. Συσκευασία

  4.1. Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού

Όταν απαιτείται η συσκευασία ασκών αίματος και παραγώγων αυτού πρέπει να γίνεται η χρήση ειδικών
πιστοποιημένων δοχείων μεταφοράς αίματος/πλάσματος/αιμοπεταλίων με ισχυρή μόνωση για διατήρηση
σταθερής της  θερμοκρασίας  ανεξάρτητα από τις  περιβαλλοντολογικές  συνθήκες.  Το χρησιμοποιούμενο
ψυκτικό υλικό για τις μονάδες ολικού αίματος/ερυθρών/πλάσματος δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή
με τους μεταφερόμενους ασκούς.

Σημείωση:  Η χρήση φορητών ψυγείων από κοινό φελιζόλ δεν συνίσταται από τον Π.Ο.Υ. για την ασφαλή
μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού.

Τα παρασκευάσματα αιμοπεταλίων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς.
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η θερμοκρασία των αιμοπεταλίων πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν
πλησιέστερα  στη  συνιστώμενη  θερμοκρασία  αποθήκευσης  που  είναι  +20ο  C έως  +24ο  C  (μέση
συνιστώμενη θερμοκρασία +22ο C) και ο χρόνος μεταφοράς θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Σχετικά με τη συσκευασία και μεταφορά των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, θα πρέπει να ισχύουν οι
γενικές συνθήκες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε μεταφερόμενου ανθρώπινου ιστού.

 4.2.  Δείγμα

α. Πρωτοταγής συσκευασία / περιέκτης

α.1. Μολυσματικό υλικό: Ο περιέκτης τοποθετείται σε πιστοποιημένο σάκο μιας χρήσεως, με ερμητικό και
μόνιμο κλείσιμο, που ανοίγει μόνο με σχίσιμο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το δείγμα. Ο σάκος να έχει
δύο θήκες μία για το δείγμα και μία για το συνοδευτικό παραπεμπτικό.

Σημείωση: Το παραπεμπτικό δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με τον περιέκτη

α.2. Δυνητικά μολυσματικό: Ως άνω

Πολλοί  περιέκτες  μπορούν  να  τοποθετηθούν  σε  κοινή  συσκευασία  εάν  και  εφόσον  είναι  μερικώς
απομονωμένοι μεταξύ τους.

α.3. Σε περίπτωση μεταφοράς υγρού δείγματος, ο περιέκτης (είτε πρόκειται για μολυσματικό υλικό είτε για
δυνητικά μολυσματικό) πρέπει να τυλίγεται αρχικά με επαρκή ποσότητα απορροφητικού υλικού ικανή να
απορροφήσει  όλο  τον  όγκο  του  μεταφερόμενου  υγρού  δείγματος  και  να  το  μετατρέψει  σε  γέλη,  σε
περίπτωση ρήξης του περιέκτη.

β. Δευτερογενής συσκευασία

Στη  συνέχεια  ο  περιέκτης  ή  οι  περιέκτες  τοποθετούνται  σε  ειδικό  πιστοποιημένο  δοχείο  μεταφοράς
πολλαπλών χρήσεων, με ερμητικό κλείσιμο και κατάλληλη αντοχή για την προστασία της ακεραιότητας
του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού.

Όλες  οι  ανωτέρω  συσκευασίες  πρέπει  να  είναι  πιστοποιημένες  για  τη  μεταφορά  μολυσματικών  και
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δυνητικά μολυσματικών ουσιών (διαγνωστικά) να έχουν αντοχή σε θερμοκρασίες  -40οC έως  -55οC  και
πίεση έως 95kPa και να φέρουν εξωτερικά σήμανση επικινδυνότητας (βιολογικά επικίνδυνο).

(Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά)

5. Έγγραφα μεταφοράς

Η  Εταιρεία  μεταφοράς  να  εκδίδει  με  ευθύνη  της  οποιαδήποτε  παραστατικά,  φορτωτικές  και  άλλα
απαραίτητα έγγραφα για τη μεταφορά.

Απαραίτητα έγγραφα για την ασφαλή διακίνηση βιολογικού υλικού:

 Ειδικό τριπλότυπο έγγραφο μεταφοράς, στο οποίο να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αποστολέα
και  παραλήπτη,  είδος/ποσότητα/όγκος/  θερμοκρασία  του  μεταφερόμενου  βιολογικού  υλικού.  Στην
περίπτωση  μεταφοράς  μολυσματικών  και  δυνητικά  μολυσματικών  υλικών  το  τριπλότυπο  πρέπει  να
αναφέρει την συσκευασία και την κατηγοριοποίηση του βιολογικού υλικού με βάση της νομοθεσία περί
επικινδυνότητας.

 Δελτίο ατυχήματος

 Γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης

 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κατά ADR  του οδηγού

( Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά)

6. Προσωπικό μεταφοράς

Το υπεύθυνο προσωπικό για την μεταφορά βιολογικού υλικού να είναι έμπειρο και εξειδικευμένο στις
μεταφορές βιολογικού υλικού.

Η εκπαίδευση του πρέπει να περιλαμβάνει:

 Την συνεχή του επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων
ουσιών και τη σχετική πιστοποίηση του από το Υπουργείο Μεταφορών

 Τις συνθήκες χειρισμού, μεταφοράς και θερμοκρασίας ανά είδος βιολογικού υλικού

 Τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας που πρέπει να τηρούν

 Τους εκτιμώμενους κινδύνους κατά την μεταφορά κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού καθώς και
την  διαδικασία  αντιμετώπισης  έκτακτων  περιστατικών  που  δύναται  να  προκύψουν  από  αυτούς  τους
κινδύνους.

Τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού κατά το ελάχιστο από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση  των θαλάμων μεταφοράς με τα πρότυπα του 
WHO.

2. Πιστοποιητικό του κατασκευαστή για την συμμόρφωση  των θαλάμων μεταφοράς με τον  κανονισμό 
ADR

3. Εκτύπωση του καταγραφικού θερμοκρασίας για την ταυτόχρονη μεταφορά σε 4 διαφορετικές 
θερμοκρασίες(2-8OC, 20-24OC.-20 έως -35oC , +37οC /ή -70OC)

4. Λίστα οχημάτων που θα αναλάβουν το έργο 

5. Δελτίο οχήματος.

6. Τριπλότυπο μεταφοράς.

7. Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2000 για την μεταφορά βιολογικών υλικών

8. Δείγμα σάκου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2/α1
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9. Δείγμα σάκου όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2/α2

10.Δείγμα απορροφητικής θήκης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2/α3

11.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των συσκευασιών με τον κανονισμό ADR

12.Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR των οδηγών μεταφοράς

13.Αντίγραφο πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR του Συμβουλίου Ασφάλειας

14.Εκτύπωση GPS στην οποία θα εμφανίζεται η γεωγραφική θέση του οχήματος και οι4 θερμοκρασίες 
μεταφοράς του βιολογικού υλικού.

15.Πελατολόγιο με αναφορά στο είδος και την διάρκεια του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές
μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και

λοιπού βιολογικού υλικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ  (ADR2007)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1  Περιγραφή έργου

2
Όχημα Μεταφοράς

3
  Εξοπλισμός οχήματος

      Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

3α Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

3β

Παρακολούθηση θερμοκρασίας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

3γα

 Ειδικός εξοπλισμός 

    Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
(όπως π.χ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει:

3γβ

.  Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στην  διακίνηση  του
βιολογικού υλικού και στην άμεση  αντιμετώπιση
επειγόντων  περιστατικών  συνίσταται  η  χρήση
συστήματος GPS με δυνατότητα παρακολούθησης
σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης
όσο  και  της  θερμοκρασίας  εσωτερικά  των
θαλάμων θερμοσυντήρησης.

4
   Συσκευασία

4α
  Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού

4β Δείγμα

5
Έγγραφα μεταφοράς

6
Προσωπικό μεταφοράς





2017-039/Σ_ Συνοπτικός διαγωνισμός του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» για «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ»ΠΠΥΥ 2014

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ  ΜΕ ΦΠΑ

1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΑΙΜΑΤΟΣ

35.000,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

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:ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 
Γραφείο Προμηθειών 

- Τηλέφωνο: 2313 304464-1 

- Ηλ. ταχυδρομείο: promagpavlos@outlook.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) www.agpavlos.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» CPV: 85146000-4

- 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): 
2017-039/Σ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
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ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές
μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και

λοιπού βιολογικού υλικού.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΕΙΔΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ  (ADR2007)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1  Περιγραφή έργου

2
Όχημα Μεταφοράς

3
  Εξοπλισμός οχήματος

      Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

3α Θάλαμοι συντήρησης βιολογικών υλικών

3β

Παρακολούθηση θερμοκρασίας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

3γα

 Ειδικός εξοπλισμός 

    Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
(όπως π.χ. διαρροή) το όχημα πρέπει να διαθέτει:

3γβ

.  Για  μεγαλύτερη  ασφάλεια  στην  διακίνηση  του
βιολογικού υλικού και στην άμεση  αντιμετώπιση
επειγόντων  περιστατικών  συνίσταται  η  χρήση
συστήματος GPS με δυνατότητα παρακολούθησης
σε πραγματικό χρόνο τόσο της γεωγραφικής θέσης
όσο  και  της  θερμοκρασίας  εσωτερικά  των
θαλάμων θερμοσυντήρησης.

4
   Συσκευασία

4α
  Ασκοί αίματος και παράγωγα αυτού

4β Δείγμα

5
Έγγραφα μεταφοράς

6
Προσωπικό μεταφοράς
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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
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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:

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: 

α) [……]

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

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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 
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[……] 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





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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