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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΟΥ
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ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Τακτικός  Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01-07-2016 ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16-06-2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ: 27-06-2016, ώρα 17:00μ.μ.
ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ :Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της 

προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή εντός
προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

της ηλεκτρονικής υποβολής, ήτοι 30-06-2016
ώρα 14:00μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προμηθειών Γενικού Νοσοκομείου
 Θεσσαλονίκης   «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  33696100-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 88.495,57  (χωρίς ΦΠΑ)
100.000,00   (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως η διακήρυξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ H Παράδοση θα γίνεται τμηματικά εντός 48 ωρών από την 
επομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της παραγγελίας

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των Νοσοκομείων

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Α. 0,10% Υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου 20%
Β. 2% του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής 

Αντίληψης του Υπ.Υγείας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  
www  .  agpavlos  .  gr  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% 
 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
27-05-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 27-05-2016
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               Έχοντας υπόψη:
             
Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
1.1. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 (Α΄ 43) «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
1.2 Το Ν. 2286/95 (Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
1.3.  Το Ν. 2328/95 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (Α΄29) και του άρθρου 14 του 

Ν.2414/96 (Α΄135) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (Α΄66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή 
των  νομικών  προσώπων του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  όπως  αυτές  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (Α΄ 279). 

1.4. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Α΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες  
διατάξεις». 

1.5.  Το Ν. 3021/2002 (Α΄ 143) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί  στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 

1.6  Του Ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα. 

1.7  Το Ν.  3580/2007 (Α’  134) «Προμήθειες  Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

1.8 Το Ν. 3868/2010 (Α΄129) άρθρο 22, 32 και 34 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

1.9 Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’  
256), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

1.10 Το Ν.Δ. 496/1974 (Α’ 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 
1.11  Το  Ν.  4270/2014  (Α΄143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  

2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
1.12 Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και  

άλλες διατάξεις» (Α’ 68). 
1.13 Το Ν. 3310/05 (Α΄30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 
όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3414/05  (Α΄279)  «Τροποποίηση  του  Ν.  3310/05  «Μέτρα  για  τη 

διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή  καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων 
συμβάσεων». 

1.14 Το Ν. 2198/1994 (Α’ 43), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 
1.15  Το Ν. 3377/2005 (Α’ 202) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών 

τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 
1.16 Του Ν. 2198/1994 (Α’43), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 
1.17 Το 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». 

1.18 Το Ν. 3846/2010 (Α’ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 
1.19 Το Ν. 3867/2010 (Α’ 128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης 

ζωής,  οργανισμοί  αξιολόγησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου 
Οικονομικών». 

1.20 Το Ν. 3918/2011(Α΄31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις». 
1.21 Το Ν. 3959/2011 (Α΄93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού». 
1.22  Το Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 

άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 
1.23 Το Ν. 4238/2014 (Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 

διατάξεις». 
1.24 Του Ν. 4052/2012 (Α΄41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας 

και  Κοινωνικής  Ασφάλισης  για  εφαρμογή  του  νόμου  «Έγκριση  των  Σχεδίων  Συμβάσεων  Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης  μεταξύ  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (Ε.Τ.Χ.Σ.),  της  Ελληνικής 
Δημοκρατίας και  της Τράπεζας της Ελλάδος,  του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. 

1.25  Το Ν.  4111/13  (Α΄18)  άρθρο 28,  τροποποίηση του  ν.  3886/2010 «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
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21ης 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 (L 335)» (Α΄ 173). 

1.26 Το Ν. 3871/2010 (Α΄141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
1.27  Το Ν.  3886/10  (Α΄173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη  δημόσιων  συμβάσεων  –  Εναρμόνιση  της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία  
92/13/Ε.Ο.Κ.  του  Συμβουλίου  της  25ης  Φεβρουαρίου  1992  (L  76),  όπως  τροποποιήθηκαν  με  την  οδηγία 
2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

1.28 Του Ν. 4129/2013 (Α΄52) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το  
άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90). 

1.29 Το N. 4118/2013 (Α΄32), άρθρα 4, 10 και 12. 
1.30  Το  Ν.  4013/2011  (Α΄204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.31  Το Ν. 4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

1.32  Το N.  3816/2010  (Α΄6)  περί  «ρύθμισης  επιχειρηματικών  και  επαγγελματικών  οφειλών προς τα  πιστωτικά 
ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις», άρθρο 12. 

1.33 Το Ν. 3984/2011 άρθρο 66 (Α΄ 150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις». 
1.34 Το Ν. 4272/2014 άρθρο 47 (Α΄145) «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της 

Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ 
των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία 
και τηνΙατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις». 

1.35 Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 
Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του πδ 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.36 Το Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής…..4127/2013». 
1.37 Το Ν. 4153/13 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13». 
1.38 Το Ν. 4155/2013 (Α΄120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 
1.39 Το Ν. 4205/2013 (Α΄242), άρθρο 9. 
1.40 Το Π.Δ. 63/05 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
1.41 Το Π.Δ. 60/07 (Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί  

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία. 

1.42 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Νοεμβρίου 2005. 

1.43 Το Π.Δ. 118/07 (Α΄ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο Π.Δ. 60/07 (Α΄64). 
1.44 Το Ν 4155/2013 (Α΄120). 
1.45 Το Π.Δ. 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
1.48  Το  Ν.  4281/14  (Α΄160)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα 

Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις»  και  ιδίως  στα  άρθρα  που  ισχύουν  από  την  δημοσίευσή  του 
σύμφωνα με το άρθρο 201 του ιδίου Νόμου. 

1.49 Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις»

 1.50 Το άρθρο 5 του  Ν. 4354/2015 (Α' 176) "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις  και  άλλες  επείγουσες  διατάξεις  εφαρμογής  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων"

1.51 Το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (Α' 21) “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις”, 

1.52 Το άρθρο 3 του Ν. 4380/2016 (Α' 66) «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες 
διατάξεις».

1. Τις αποφάσεις:

2.1.  Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για  
την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (Β' 1673). 
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2.3 Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την  
Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» 
(Β΄679), (Β΄755) & (Β΄757). 

2.4  Την  υπ΄αριθμ.  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.  130648/2009  (Β΄2198)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  περί  «Εναρμόνισης  της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». 

2.5  Την  υπ’  αριθ.  1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών 
«Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β' 1590). 

2.6 Την υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερησίων  και  εβδομαδιαίων  τοπικών  εφημερίδων  (πρώην 
επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου» (Β’ 1226 

2.7  Την υπ΄  αριθ.  1862/2012 ΚΥΑ των  Υπουργών Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  –  Υγείας  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «κανονισμού διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του 
ΠΠΥΥ» (Β΄680). 

2.8  Την  υπ’  αριθ.  08/31.05.2010  απόφαση  της  Υπουργού  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  περί  όρων  και 
κανόνων λειτουργίας και προϋποθέσεων δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 
10 του ν. 3580/07 (B΄777). 

2.9  Την ΥΑ  Π1/B/2013  (Α’  2677)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » 

2.10  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό  
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

2.11 Η υπ. αρίθμ. 6311/29-11-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/19-2-2014) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΦΥ 2013
2.12  Το  υπ.  αρίθμ.  5291/23-10-2014  διαβιβαστικό  σημείωμα  της  Επιτροπής  προμηθειών  υγείας  (Απόσπασμα 

πρακτικού της υπ΄αριθμ.  49/2-10-2014 (θέμα 10ο) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ σχετικά με την «Τροποποίηση του  
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας  έτους  2013»)

2.13 Η υπ΄αριθμ. 27/14-1-2015 (ΑΔΑ:7ΕΥ6ΟΡ10-ΗΡ0) Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, 
αναφορικά με τον ορισμό των Φορέων Διενέργειας των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2013

2.14 H υπ’ αριθμ. 219/25-2-2015 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου ορισμού επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών
2.15 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7746/26-6-2015 Πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών 
2.16  Η  υπ.  αρίθμ.   Β16/19η  ΣΥΝ/27-8-2015  απόφαση  του  Δ.Σ  του  Νοσοκομείου  έγκρισης  των  τεχνικών 

προδιαγραφών  και τη διενέργειά του.  
2.17 Το υπ. αρίθμ. 6925/25-02-2016 έγγραφο της Επιτροπής προμηθειών υγείας του με το οποίο διαβιβάστηκε το  

απόσπασμα πρακτικού της υπ. αρίθμ. 71/13-1-2016 και 19-1-2016 (θέμα 3ο ) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ.  σχετικά με 
την «Έγκριση τηρυηθείσης διαδικασίας επί  των τεχνικών προδιαγραφών για  τις  ανάγκες των Φορέων Υγείας 
ΠΠΥΥ 2013 (ΣΕΙΡΑ 19)»

2.18 Την ανάληψη δέσμευση με αριθμό καταχώρησης α/α 455(ΑΔΑ:6Ν6646906Ι-Δ6Ω) του ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

                                    Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
                                                 
1. Ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από   

οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια   των ειδών  που αναφέρεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο  μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα 
από κανονική προθεσμία τριάντα  ημερών (30) από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης 
και  της  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  αυτής  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  
Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  και  στον  Ελληνικό  Τύπο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  10  της  ΥΑ 
Π1/2390/2013.

3. ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ         
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη 

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 27-05-2016 16-06 -2016

27/06/2016
ΩΡΑ
17:00
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 

Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του  συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του 
άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της  ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται , όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
Γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν  

την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η  
σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές)  απαιτείται  να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Και να 
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) ακολουθώντας 
την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

5.1. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις  
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής::

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση 
των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης 
Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και  
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί  φορείς  – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται  την εγγραφή τους και  ταυτοποιούνται  από τη ΓΓΕ 
αποστέλλοντας:

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και  
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)  
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

5.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
5.3  Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη 

του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

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

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ»…… ……………   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’  
6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’                 
6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»       ………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
6.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »……………………………………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ’  
6.5. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»,…………………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  E’ 
6.6.  «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» …………………     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ.΄ 
6.7. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» …………………………..………..…… ..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ.΄

Διακήρυξη  2015-004.                                                      6/41                                         Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

16PROC004467009 2016-05-26

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


Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με  
τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης 
του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής  
της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως 
άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής  των  προσφορών,  εφόσον  έχουν  ζητηθεί  εμπρόθεσμα,  ήτοι  μέχρι  την  ημερομηνία  εκπνοής  της 
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. Παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει  
δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

7. Ο  προσφέρων  προμηθευτής,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει,  εμπροθέσμως,  ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,  
ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης.

8. Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη 
των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης. 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και της προμήθειας των ειδών. 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον 

υφίστανται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 
7.1 Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 

15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ΠΔ 118/2007. 

7.2 Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

9. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο  βαρύνουν το Ελληνικό  Δημόσιο. H διακήρυξη 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης www.agpavlos.gr και στη διαδικτυακή πύλη 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση:
1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις
25-05-2016 όπου και δημοσιεύθηκε στις 27-05-2016.
2. Στον ελληνικό τύπο στις 26-05-2016 όπου και δημοσιεύθηκε στις 27-05-2016.
α. Οικονομικές εφημερίδες:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
β. Ημερήσιες τοπικές εφημερίδες:
1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ     
                                                                                    α.α.

                                                                          ΣΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
                                                                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                                                               MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
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ΠΑ Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)

– ΛΙΣΤΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)
ΣΚΟΠΟΣ

1.1. Η Τεχνική περιγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις και τον τρόπο ελέγχου και παραλαβής των υπό 
προμήθεια  «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ -  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)  για  τις 
ανάγκες  λειτουργίας  του  ΓΕΝΙΚΟΥ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΓΙΟΣ    ΠΑΥΛΟΣ».   Ως 
«ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ»  φέρονται  στο  εξής,  όλα τα  βιολογικά,  βιοχημικά,  ανοσολογικά  ή άλλα υλικά  που 
απαιτούνται για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

2.1.1. Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και κατασκευασμένα με τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
2.1.2. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, 
που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανημάτων που θα διατεθούν από τους προμηθευτές για τη 
διενέργεια  των  απαιτούμενων  εξετάσεων,  καθώς  και  η  προμήθεια  των  απαιτούμενων  υλικών 
βαθμονόμησης  και  ελέγχου  (standards,  controls)  σε  ποσότητες  τέτοιες  που  να  μη  παρακωλύεται  η 
απρόσκοπτη λειτουργία του αντίστοιχου εργαστηρίου.

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
2.2.1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

2.2.1.1. Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:
2.2.1.1.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές.
2.2.1.1.2.  Να  συνοδεύονται  από  σαφείς  οδηγίες  χρήσεως  σύμφωνα  με  την  παρ.  4.2.9.  του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ1.
2.2.1.1.3. Να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρότερο χρόνο λήξεως.
2.2.1.1.4. Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου τούτο προβλέπεται.
2.2.1.1.5. Να έχουν την κατάλληλη συσκευασία σύμφωνα με την παρ. 5 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’.
2.2.1.1.6. Ιδιαίτερες απαιτήσεις:
α) Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής του να μην 
έχουν παρέλθει τα 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.
β) Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεώς του και ενώ έχουν τηρηθεί 
οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, να υποχρεούται ο προμηθευτής 
στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας.
2.2.1.1.7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά 
δεδομένα  όλων  των  παρτίδων  των  προϊόντων  τόσο  κατά  την  οριστική  παραλαβή,  όσο και  κατά τη 
διάρκεια  χρήσεως  μετά  από  σχετικά  αναφορά  του  Διευθυντού  του  Εργαστηρίου,  αρκούντως 
τεκμηριωμένη.
2.2.1.1.8. Όλα τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της προμήθειας 
και θα ελέγχονται κατά τη διαδικασία της παραλαβής.
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2.2.2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
2.2.2.1. Προδιαγράφονται οι ακόλουθοι  Τύποι Αυτόματων  Αναλυτών που προορίζονται για το Γενικό 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ   ΠΑΥΛΟΣ».
2.2.2.2. Εκτελούμενες εξετάσεις: Οι αναφερόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 και πλέον αυτών.
2.2.2.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ: 
Για τους προς διάθεση  Αναλυτές θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

2.2.2.2.2.:  ΤΥΠΟΣ 2 :  Μ3 –  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 
ΣΤΗΛΗΣ  ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πλήρως  αυτοματοποιημένο  ρομποτικό  σύστημα  προετοιμασίας  δειγμάτων   -  αντιδραστηρίων  – 
πιπεταρίσματος  –  επώασης  ,  αυτόματης  φυγοκέντρησης  και  αυτόματης  ανάγνωσης  και  ερμηνείας 
αποτελεσμάτων  για  έλεγχο  ομάδων  αίματος  ABO-RH-Du,  ανάστροφη  ομάδα  ,  διασταύρωση  και 
ταυτοποίηση ερυθροκυττάρων με την χρηση της μεθόδου στήλης συγκόλλησης.

ΦΑΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ

2.2.2.3.2.1. Προσδιορισμός ομάδων αίματος (ABO/Rhesus)
2.2.2.3.2.2 Προσδιορισμός ανάστροφης ομάδος αίματος – επιβεβαίωση ομάδας ( με δύο κύτταρα).
2.2.2.3.2.3. Προσδιορισμός φαινοτύπων του συστήματος Rhesus (C, c, E, e) Kell.
2.2.2.3.2.4. Έλεγχος διασταύρωσης στη μετάγγιση ερυθρών
2.2.2.3.2.5. Άμεσος coombs.
2.2.2.3.2.6. Έμμεσος coombs 
2.2.2.3.2.7. Αυτόματη προετοιμασία του εναιωρήματος των ερυθροκυττάρων .
2.2.2.3.2.8.Ενσωματωμένος επωαστήρας για επώαση στους 37ο C και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου επώασης.
2.2.2.3.2.9. Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης και τυχαίας προσπέλασης.
2.2.2.3.2.10.  Ο  αναλυτής  να  δέχεται  διαφορετικούς  τύπους  σωληναρίων  και  διαφορετικούς  τύπους 
δειγμάτων  (ολικό  αίμα,  αίμα  σε  EDTA,   σε  SODIUM CITRATE,  δείγματα  από  ασκό  αίματος, 
συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια, εναιώρημα ερυθρών αιμοσφαιρίων, ορό ή πλάσμα.
2.2.2.3.2.11.  Να  έχει  σύστημα  αρχειοθέτησης  αποτελεσμάτων  με  εύκολη  αναζήτηση  των  σχετικών 
πληροφοριών. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα (  LIS ) για λήψη 
παραγγελιών και αποστολή αποτελεσμάτων
2.2.2.3.2.12. Να έχει δυνατότητα να εκτελεί καθημερινό ποιοτικό έλεγχο των αντιδραστηρίων 
2.2.2.3.2.13. Να έχει την ικανότητα της πλήρους διαχείρισης των αντιδραστηρίων δηλαδή την συνεχή 
παρακολούθηση  του  αποθέματος  και  την  αυτόματη  αναγνώριση  της  σωστής  θέσης  για  κάθε 
αντιδραστήριο.
2.2.2.3.2.14.  Να φωτογραφίζει το αποτέλεσμα και από τις δύο μεριές με κάμερα υψηλής ευκρίνειας και 
να μπορεί να το υποθηκεύσει για μελλοντική μελέτη.
2.2.2.3.2.15. Να ανιχνεύει τυχόν θρόμβους – φυσαλίδες, ή ινική ενημερώνοντας αντίστοιχα τον χρήστη.

2.2.2.3.2.: ΤΎΠΟΣ 3   :   Μ4 - ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΛΗΣ
                        ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Φυγόκεντρο 

Ο χρόνος και η ταχύτητα να είναι εκ των προτέρων ρυθμιζόμενα με ακρίβεια και να εμφανίζονται οπτικά 
με οθόνη. Να υπάρχει ακουστική ειδοποίηση στο τέλος της φυγοκέντρησης.
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2.Επωαστήρα.  

Για επώαση καρτών σε θερμοκρασία 37οc , η οποία να είναι ελεγχόμενη ηλεκτρονικά. Ο χρόνος και η 
θερμοκρασία να εμφανίζονται οπτικά σε οθόνη.

3.Δοσομετρητές 

Δοσομετρητές επαναλαμβανόμενης διανομής σταθερού όγκου.

4.Αυτόματη πιπέττα

Επαναλαμβανόμενο πιπετάρισμα με δυνατότητα ρύθμισης συγκεκριμένου όγκου.
Να διαθέτει αυτόματη απόρριψη ρυγχών μιας χρήσεως.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΛΗΣ ((GEL  TEST)

Τεχνική μικρομεθόδου γέλης (gel test) για: 
• Προδιορισμό ΑΒΟ  ομάδων αίματος, ανάστροφης ομάδας, πλήρους φαινοτύπου Rhesus D (Du) CcEe, K 

και υποομάδων.
• Το αντιδραστήριο να είναι ανθρώπειας (Human) ή μονοκλονικής προέλευσης.
• Προσδιορισμό D και ποικιλιών 
• Προσδιορισμό μεμονωμένων αντιγόνων και profil αντιγόνων.
• Πλήρη δοκιμασία συμβατότητας (ABD, Coombs, ΄Ενζυμο, Άμεση Coombs) χωρίς πλύσιμο 

ερυθροκυττάρων.
• Δοκιμασία ανίχνευσης – ταυτοποίηση αντισωμάτων.
• Άμεση δοκιμασία Coombs και ταξινόμηση αντισωμάτων.
• Τιτλοποίηση (IgG) αντισωμάτων.
• Να υπάρχει ποιοτικός έλεγχος της μεθόδου (εσωτερικός – εξωτερικός).
• Να υπάρχει πλήρης γκάμα των αντιδραστηρίων.
• Να υπάρχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην Ελλάδα και να αποδεικνύεται.
• Να έχει υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψιμότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
• Να δίνει καθαρές, σταθερές αντιδράσεις.
• Να μη δίνει ψευδείς αντιδράσεις.
• Οι αντιοροί  Human να είναι ενσωματωμένοι σε υπόστρωμα γέλης (για την δοκιμασία Coombs)
• Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα να έχουν διάρκεια χρήσεως τουλάχιστον ενός έτους.
• Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως. 30 και άνω ημερών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
• Βιβλιογραφία
• Πελατολόγιο
• Πλήρης γκάμα των αντιδραστηρίων
• Αντιδραστήρια και ανθρώπειας προέλευσης (ABO Rhesus) 
• Οι αντιοροί  Human να είναι ενσωματωμένοι σε υπόστρωμα γέλης (για την δοκιμασία 

Coombs)
• Απαραίτητα σήμανση CE και πιστοποιητικά CE , ISO

 
2.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2.3.1. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την 
προσφορά του:
2.3.1.1.  Βεβαίωση  του  Οίκου  κατασκευής  του  μηχανήματος  ότι  τα  προσφερθέντα  στον  διαγωνισμό 
αντιδραστήρια και αναλώσιμα (που θα χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα) προτείνονται από τον εν λόγω 
Οίκο  για  κανονική  χρήση,  ότι  είναι  απόλυτα  συμβατά  με  τα  ηλεκτρονικά  και  μηχανικά  μέρη  του 
μηχανήματος και ότι δεν θα επηρεάσουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
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2.3.1.2. Βεβαίωση του Οίκου κατασκευής του μηχανήματος ότι η προσφέρουσα εταιρία (προμηθευτής) 
είναι εξουσιοδοτημένη ως προς την παροχή πλήρους Τεχνικής και Επιστημονικής υποστήριξης (service, 
ανταλλακτικά, κλπ.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής.
Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και την διάρκεια θα συνυποβληθούν με την βεβαίωση.
2.3.1.3.  Κατάθεση  στοιχείων  με  την  υψηλή  επαναληψιμότητα  του  μηχανήματος,  τεκμηριωμένη  με 
πιστοποιητικά και γραφικές παραστάσεις από τον Οίκο κατασκευής.
2.3.1.4. Κατάθεση πλήρους αναφοράς σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων (από το μηχάνημα) σε 
σχέση με τις εκάστοτε μεθόδους αφοράς.
2.3.1.5. Σε περίπτωση που ο μειοδότης του παρόντος διαγωνισμού ανακηρυχθεί μειοδότης και για τον 
επόμενο  διαγωνισμό  υποχρεούται  στην  αντικατάσταση  των  αναλυτών,  εφόσον  αυτοί  υπερβαίνουν  την 
τετραετία από την ημερομηνία κατασκευής τους.
2.3.1.6.  Σε  περίπτωση που  ο  μειοδότης  του  παρόντος  διαγωνισμού  δεν  είναι  μειοδότης  και  για  τον 
επόμενο διαγωνισμό υποχρεούται στην απόσυρση των αναλυτών την ημερομηνία που θα ορισθεί από το 
αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.
2.3.1.7. Συμμόρφωση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93), πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από 
την αρμόδια Αρχή της χώρας παραγωγής.
2.3.1.8. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης της προσφοράς.
2.3.1.9. Περιγραφή του μηχανήματος που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας 
και  στην  Ελληνική.   Τυχόν  ασήμαντες  παρεκκλίσεις  από  τα  καθοριζόμενα  τεχνικά  και  λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 2.2.2. της παρούσης, μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης  εφ’  όσον  δεν  είναι  ή  δεν  υστερούν  προς  τις  απαιτήσεις  της  Υπηρεσίας,  αλλά  και  τις 
συμπληρώνουν προς το καλύτερο.  Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από 
τον  προμηθευτή  τυχόν  διευκρινήσεις  επί  των  αναγραφομένων  στην  προσφορά  του,  συμπληρωματικά 
στοιχεία για την πληρέστατη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή 
ακόμη και την επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή.
2.3.1.10. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρίας (PROSPECTUS) για το συγκεκριμένο σύστημα 
που θα περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του.
2.3.1.11. Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή ότι θα προσκομίσει το μηχάνημα σε δύο (2) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης.
2.3.1.12. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος για το χρονικό διάστημα της 
Σύμβασης όπως αναφέρεται στη παράγραφο 3.2.1. ως επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει 
ειδικό τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού 
καθώς  και  τα  προστατευτικά  μέτρα  ασφαλείας  προσωπικού  και  υλικού,  όπως  αναφέρεται  και  στην 
παράγραφο 3.2.1.2.
1.3.1.13.  Έγγραφη  εγγύηση  –  δήλωση  για  τη  δυνατότητα  υποστηρίξεως,  όπως  αναφέρεται  στην 
παράγραφο  3.2.1.2.  (με  επισκευές,  ανταλλακτικά,  βαθμονόμηση,  σχετική  πληροφόρηση  κτλ.  )  όπως 
προβλέπεται στην παράγραφο 2.1.2. 

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
3.1 Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια πρέπει  να  πληρούν όλους τους  όρους της παραγράφου 2.2.1. 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ.
3.2. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει (με την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρίων) και τα 
παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέμενο απ’ αυτόν μηχάνημα:
3.2.1. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα της Σύμβασης από την ημερομηνία 
παραλαβής  του  συγκεκριμένου  μηχανήματος  με  τον  συγκεκριμένο  Εργοστασιακό  Αριθμό  (Serial 
Number), ο οποίος θα αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας των αντιδραστηρίων.  Μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα 
ή  μέρος  του,  ή  και  ολόκληρο  το  σύστημα  (μηχάνημα,  όργανο,  συσκευή)  χωρίς  καμία  οικονομική 
επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

Υπ’ όψη ότι:
3.2.2.1.  Το  εκτός  λειτουργίας  χρονικό  διάστημα,  αρχίζει  από  τη  στιγμή  της  ειδοποίησης  προς  τον 
προμηθευτή  για  τη  βλάβη  και  λήγει  με  την  παράδοση του  συστήματος  σε  λειτουργία.   Το  χρονικό 
διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) ώρες.  Ο προμηθευτής οφείλει για τις  
εξετάσεις  που  έχουν  επείγοντα  χαρακτήρα  και  για  το  διάστημα  που  το  μηχάνημα  θα  μείνει  εκτός 
λειτουργίας (μέγιστο 2 ώρες) να έχει μεριμνήσει για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών (εφεδρικός 
αναλυτής, συντήρηση τυχόν υπαρχόντων ή άλλος).
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Ο τόπος που προτείνει ο προμηθευτής για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε περίπτωση 
βλάβης, πρέπει να περιγραφεί σαφώς.
3.2.1.2.  Έγγραφη  δήλωση  ότι  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  εκπαίδευσης  του  προσωπικού  του 
Νοσοκομείου πάνω στη λειτουργία του μηχανήματος,  οργάνου ή συσκευής χωρίς την επιβάρυνση της 
υπηρεσίας.

3.3. ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ.  
Ο μακροσκοπικός  έλεγχος  των  αντιδραστηρίων  και  του  διατιθέμενου  μηχανήματος,  γίνεται  από  την 
αρμόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση:
3.3.1.  Της  καλής  καταστάσεως  από  άποψη  εμφανίσεως,  πληρότητας,  λειτουργικότητας,  κακώσεων  ή 
φθοράς.
3.3.2.  Της  συμφωνίας  των  χαρακτηριστικών στοιχείων  του είδους  με  αυτά που  προσδιορίζονται  στην 
παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συμφωνιών που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.
3.3.3. Της ύπαρξης των εγγράφων και εντύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 2.3. , 3.1. και 3.2.
3.3.4. Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στην Ελληνική.

3.4.  Πριν  γίνει  ο  έλεγχος  των  παραπάνω  από  την  επιτροπή  παραλαβής  ο  προμηθευτής  είναι 
υποχρεωμένος  να  διαθέσει  ειδικό  ή  ειδικούς  τεχνικούς  ως  παρ.  2.3.1.13.  που  θα  παραμείνουν  στη 
διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και τη θεωρία του υπό 
προμήθεια συστήματος.   Η διάρκεια της επίδειξης αυτής  θα είναι  από μία (1)  ημέρα έως  έξι  (6)  το 
περισσότερο ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

3.5. Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθεμένου μηχανήματος θα πρέπει να δοκιμαστεί σε δουλειά ρουτίνας 
για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες και ίσως περισσότερο αν απαιτηθεί από την υπηρεσία.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ
4.1. Επισημάνσεις Παραδόσεως.
4.1.1. Σε κατάλληλη θέση του μηχανήματος να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή στην 
οποία θα αναγράφονται.
4.1.1.1. Η ονομασία, το μοντέλο και ο Serial Number του μηχανήματος.
4.1.1.2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προμηθευτή.
4.1.1.3. Ο αριθμός σύμβασης για την προμήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος υπογραφής της.
4.1.2. Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στις παραγράφους 2.1 , 2.3.1. είναι  
απαράβατοι.
4.1.3.  Οι  όροι  της  παρούσας  τεχνικής  περιγραφής  που  περιέχονται  στην  παράγραφο  3.2.  είναι 
δεσμευτικοί  για  τον  προμηθευτή  και  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στη  σύμβαση  προμήθειας  των 
αντιδραστηρίων.
Όσον  αφορά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  εκπρόθεσμη παράδοση,  ακαταλληλότητα  ειδών,  απόρριψη 
αυτών και αντικατάσταση κτλ. Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 Κ.Π.Δ. 

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

ΠΙΝΑΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ  ΑΝΩΤΕΡΩ
Οι  εξετάσεις  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον,  τον  παρακάτω  αριθμό  εξετάσεων  ανά  είδος 
εξέτασης  ετησίως.

Β1.3.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ   ΤΟΥ   Μ3 - ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 75.000,00€

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΟΣΤΟΤΗΤΑ

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (με control ) ΕΞΕΤΑΣΗ 7500
2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ( με δύο κύτταρα) ΕΞΕΤΑΣΗ 7500
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3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ (Rhesus) ΚΑΙ Kell ΕΞΕΤΑΣΗ 7500
4 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΜΜΕΣΟΣ COOMBS ( με τρία κύτταρα) ΕΞΕΤΑΣΗ   500
5   ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΜΕΣΟΣ COOMBS ΕΞΕΤΑΣΗ   500
6 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

ΕΡΥΘΡΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ 1000

Β1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ4 - ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ ΓΕΛΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 25.000,00€

Α/Α Περιγραφή είδους γραφείου προμηθειών Μονάδα 
μέτρησης

Ποσότητα

1 ABD/ABD ΕΞΕΤΑΣΗ  200 
2 Δοκιμασία Φαινότυπου Rhesus και αντιγόνου Kell ΕΞΕΤΑΣΗ 200 
3 cell I-II-III ή cell I-II-III-IV ΕΞΕΤΑΣΗ 900 
4 Panel ΕΞΕΤΑΣΗ 900 

5 Αντιδραστήριο για εναιώρημα ερυθρών ΕΞΕΤΑΣΗ 17500 

6 Liss – Coombs Cards ΕΞΕΤΑΣΗ 12000

7 Δοκιμασία Sercening test ταξινόμησης αντισωμάτων ΕΞΕΤΑΣΗ 200 

8 Anti D ΕΞΕΤΑΣΗ 1000

9 προσδιορισμός Cw ΕΞΕΤΑΣΗ 500 

10 προσδιορισμός Kpa ΕΞΕΤΑΣΗ 500 

11 προσδιορισμός Lea ΕΞΕΤΑΣΗ 500 

12 προσδιορισμός Fya ΕΞΕΤΑΣΗ 500 

13 Card "Nacl, enzyme and cold agglutinins" ΕΞΕΤΑΣΗ  800 

Για τα είδη α/α 3 και 4 η τιμή εξέτασης θα προσδιοριστεί υπολογίζοντας τουλάχιστον 1 Kit ανά 
μήνα λόγω του μικρού χρόνου ζωής του αντιδραστηρίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Όροι Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
1.1. Δείγματα
Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης διενέργειας των 
εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά και αναλυτές, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.
1.2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:
α) Χώρα προέλευσης των υλικών
β) Εργοστάσιο κατασκευής
γ) χρόνο παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία
δ) χρόνο ζωής (ημερομηνία παραγωγής και λήξεως
ε) Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.
1.3. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό να προσκομίσει βεβαίωση Αρμόδιας αρχής της Χώρας που βρίσκεται 
το  εργοστάσιο  παραγωγής  αντιδραστηρίων,  η  οποία  θα  βεβαιώνει  ότι  το  εργοστάσιο  διαθέτει  άδεια 
δυνατότητας παραγωγής in vitro αντιδραστηρίων.

2. Παράδοση – παραλαβή
2.1.  Η  παράδοση  των  υλικών  να  γίνεται  τμηματικά  εντός  δύο  (2)  ημερών  από  την  διαβίβαση  της 
παραγγελίας,  από  το  Φαρμακείου  του  κάθε  Νοσοκομείου,  σε  ποσότητες  που  θα  καλύπτουν  τις 
εβδομαδιαίες ανάγκες του κάθε Νοσοκομείου και εντός είκοσι (20) ημερών, για ποσότητες μεγαλύτερες 
των προϋπολογιζομένων για τις ανάγκες ενός (1) μηνός
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2.2. Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Φαρμακείου του κάθε Νοσοκομείου, με 
βάση την ισχύουσα σ’ αυτό διαδικασία.

3. Τεχνικοί περιορισμοί
3.1.  Ο  Διαγωνισμός  θα  γίνει  με  βάση  τις  τεχνικές  περιγραφές  των  υλικών  που  αναφέρονται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1.
3.2. Οι μειοδότες πρέπει να αναγράφουν στις προσφορές τους (οικονομική και τεχνική), ότι το είδος που 
προσφέρουν εκπληρώνει τις παραπάνω τεχνικές περιγραφές της Υπηρεσίας. 
3.3. Στην περίπτωση του το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από αυτά 
που  καθορίζονται  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Διακήρυξης  δεν  θα  απορρίπτονται  υπό  την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται από την 
επιτροπή επουσιώδεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με λεπτομέρειες για να 
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

4. Συσκευασία
4.1. Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηματική επιβάρυνση 
των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
4.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του περιεχομένου της, πρέπει να 
αναγράφονται  οι  παρακάτω  ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:  στα  Ελληνικά  ή  Αγγλικά  εκτός  εάν  η  Υπουργική  απόφαση 
εναρμόνισης της Οδ. 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά:
4.2.1. Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  πρέπει  να  αναγράφεται  η  επωνυμία  και  η  διεύθυνση  του  εγκατεστημένου  στην  Κοινότητα 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.
4.2.2. Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει 
το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.
4.2.3.  Κατά περίπτωση,  την  ένδειξη  «ΣΤΕΙΡΟ» ή  άλλη ένδειξη,  με την  οποία επισημαίνεται  η  ειδική 
μικροβιολογική κατάσταση ή κατάσταση από πλευράς καθαριότητας.
4.2.4. Τον κωδικό της παρτίδας, μετά από τη λέξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» ή τον αύξοντα αριθμό
4.2.5. Η ημερομηνία, μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό 
της επίδοσης.
4.2.6.  Κατά  περίπτωση,  ένδειξη,  με  την  οποία  θα  επισημαίνεται  ότι  πρόκειται  για  «προϊόν  που 
χρησιμοποιείται  in vitro» ή » μόνο για την αξιολόγηση των επιδόσεων».
4.2.7. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισμού.
4.2.8. Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
4.2.9.  Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά εκτός εάν 
η Υπουργική απόφαση εναρμόνισης της Οδ. 98/79/Ε.Κ. ορίζει διαφορετικά ως εξής:
α. Τα στοιχεία της ετικέτας των 5.2.4. και 5.2.5.
β. Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη συγκέντρωσή του 
ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου (kit).
γ. Δήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη μέτρηση
δ.  Τις  συνθήκες  αποθήκευσης  και  το  χρόνο  διατήρησης  μετά  από  την  πρώτη  αποσφράγιση  της 
πρωτοταγούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας των αντιδραστηρίων 
εργασίας.
ε. Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, 
την επαναληψιμότητα, την αναπαραγωγιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.
στ. Ένδειξη του τυχόν απαιτούμενου ειδικού εξοπλισμού και πληροφορίες για την αναγνώριση του ειδικού 
αυτού εξοπλισμού, προκειμένου να χρησιμοποιείται ορθώς
ζ.  Τον  τύπο  του  δείγματος  που  πρέπει  να  χρησιμοποιείται,  τις  τυχόν  ειδικές  συνθήκες  συλλογής, 
προεπεξεργασίας και, κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες για την προετοιμασία του 
ασθενούς.
η. Λεπτομερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος
θ.  Τη  διαδικασία  μετρήσεως  που  πρέπει  να  ακολουθείται  με  το  διαγνωστικό  προϊόν, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση:

• Της αρχής της μεθόδου
• Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία,  εξειδίκευση,  ακρίβεια, 

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

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

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

• Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών επικύρωσης
• Αναφορά στον τρόπο βαθμονόμησης του προϊόντος
• Τα μεσοδιαστήματα αναφοράς για τις προσδιοριζόμενες ποσότητες, συμπεριλαμβανομένης 

της περιγραφής του πληθυσμού αναφοράς που πρέπει  να λαμβάνεται υπ’ όψη
• Αν το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό ή να εγκαθίσταται ή να  συνδέεται  

με άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισμό, προκειμένου να λειτουργήσει, σύμφωνα 
με τον προορισμό του, επαρκή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η 
επιλογή  των  ενδεδειγμένων  προϊόντων  ή  εξοπλισμού  που  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να επιτυγχάνεται ασφαλής και κατάλληλος συνδυασμός.

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

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

χρησιμοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση,  τελική συναρμολόγηση κ.ά. ).
• Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόμενο φθοράς της προστατευτικής συσκευασίας.
• Λεπτομερή στοιχεία για τις κατάλληλες μεθόδους επαναποστείρωσης ή απολύμανσης.

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

5. Άλλοι Ειδικοί Όροι
5.1. Η Υπηρεσία δεν θα δεχθεί ουδεμία διαφοροποίηση στις τιμές, ανά εξέταση, που θα  κατακυρωθούν 
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της Σύμβασης και για οποιαδήποτε 
αιτία.
Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιμές ως ακολούθως
α. Τιμή ανά εξέταση
β.  Τιμή  ανά  Ομάδα  εξετάσεων,  όπως  αυτές  ομαδοποιούνται  στις  αντίστοιχες  περιγραφές  του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β1
γ.  Τιμές  των  προσφερομένων  βιολογικών  και  χημικών  αντιδραστηρίων,  καθώς  και  των  επιπρόσθετων 
υλικών,  όπως  υλικά  βαθμονόμησης  και  ελέγχου  (controls,  calibrators)  και  λοιπών  αναλώσιμων  ανά 
εμβαλλάγιο – συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων
δ. Την αντιστοιχία αντιδραστηρίων και παντός είδους απαιτουμένων αναλωσίμων για την διενέργεια της 
κάθε εξέτασης 
5.2. Δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος 
από την αγορά,  σε περίπτωση που η χρήση του θέτει  σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή, ενδεχομένως, άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια των πραγμάτων.
5.3. Ο ελάχιστος μηνιαίος αριθμός των εκτελούμενων εξετάσεων φαίνεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1.
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5.4.  Ο  αριθμός  αναλυτών  που  θα  πρέπει  να  διαθέσει  ανά  Νοσοκομείο  ο  προμηθευτής  πρέπει  να 
ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  του  κάθε  συγκεκριμένου  Νοσοκομείου,  όπως,  αυτές  περιγράφονται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής των εξετάσεων στο πρωινό ωράριο.
5.5. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος.

6. Έλεγχοι – Απόρριψη Υλικών – Αντικατάσταση
6.1.  Το  Νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  προβεί  σε  δειγματοληπτικό  έλεγχο  με  εργαστηριακά 
δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια 
χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Διευθυντού του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.
6.2.  Σε  περίπτωση που απορριφθεί  από την  επιτροπή  παραλαβής οριστικά ολόκληρη ή συμβατική 
ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε  προθεσμία που καθορίζεται από 
τον αρμόδιο φορέα, να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που καλύπτει τους όρους 
της σύμβασης.
6.3. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του, μέσα σε 
10 ημέρες από την προσκόμιση των νέων ειδών.
6.4. Για το επί πλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ή 
φόρτωσης, ο προμηθευτής λογίζεται εκπρόθεσμος και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το 
Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ.
Εάν τελικά ο  προμηθευτής  δεν  προβεί  στην  αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένες, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και  ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4155/13  (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο  άρθρο  11  της   ΥΑ  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)  «Τεχνικές  
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά σ το Π.Δ. 118/07. 

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, θα πρέπει επίσης να υποβληθούν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 «2015-004.   Ηλεκτρονικός  Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την «ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»  και   κριτήριο  κατακύρωσης  τη   την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά  στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΦΥ 2013»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:…….

1.2. Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»   και  (β)  ένας  (υπο)φάκελος*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική 
Προσφορά».*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται  από αυτόν με χρήση του σχετικού 
πεδίου του συστήματος  τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

1.2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  προσφορά»  υποβάλλονται   η  εγγύηση 

συμμετοχής,  και  όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και  τα  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι  προσφέροντες  υποβάλουν ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά τους,  εγκαίρως και  προσηκόντως,  επί  ποινή  

αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf  σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, 
το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και  διαδικασίες 
λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  ,  όπως  αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω :

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ κατά το άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Υποβάλλεται από 
τον  προσφέροντα  ηλεκτρονικά  σε  μορφή αρχείου  pdf και  προσκομίζεται  από αυτόν  στην Αρμόδια  Υπηρεσία 
Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την 
ηλεκτρονική υποβολή.

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του   παρόντος  διαγωνισμού  και   στην  οποία 
δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα   στην περίπτωση (1) του  
εδ. α της παρ. 2  άρθρου 6  του  Π.Δ. 118/07, ήτοι :

ι)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της  
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης    Μαΐου  1997 (EE  
C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής  δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συμβουλίου  
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
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iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48),

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

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της   ψευδορκίας, της  
δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας.

vi) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων : 
-     30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
-     31 παρ. 4, 5 και 6 
-     32 παρ. 4 και 5
-  35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Η  υπεύθυνη  δήλωση  υπογράφεται  ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  και  δεν  απαιτείται  θεώρηση  γνησίου 

υπογραφής.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου,  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί  του.
δ)  Όταν  ο  προσφέρων είναι  συνεταιρισμός η  ως άνω υπεύθυνη  δήλωση  υποβάλλεται  από τον  Πρόεδρο του 

συνεταιρισμού. 

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως  εκάστοτε  ισχύει,  στην  οποία  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  παρόντος  διαγωνισμού  και   στην  οποία 
δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του   άρθρου 6  του Π.Δ. 
118/07  καταστάσεις,  δηλ.:  δεν  τελούν  σε  πτώχευση   και,  επίσης,  ότι   δεν    τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης 
πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη  ανάλογη κατάσταση 
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη  διαδικασία.  

β. Δεν  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6   του Π.Δ. 118/07  
κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,  όπως  εκάστοτε   ισχύε ι, ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής   εκκαθάρισης  των   ανωτέρω  νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα).

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και,  επίσης,  ότι   δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε    αναγκαστική 
διαχείριση. 

    -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση  ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή  υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  (κυρίας και  
επικουρικής),  αναφέροντας  όλους  τους  φορείς  στους  οποίους   καταβάλουν  εισφορές  κυρίας  και  επικουρικής  
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο 
των  δραστηριοτήτων  που  ασκούν  (ρητά   κατονομαζόμενες),  προκειμένου  για  νομικά  πρόσωπα  ή  το  ειδικό  
επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο  ή ότι  
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου 
της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής 
τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου  ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και 
το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους ,  
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 

στ. Δεν  είναι  ένοχοι  σοβαρών ψευδών  δηλώσεων κατά  την  παροχή των  πληροφοριών που  απαιτούνται  κατ' 
εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν  τις πληροφορίες αυτές.

ζ.  Δεν  τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα  
άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
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ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα  ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση  
όπου απαιτείται  των  δικαιολογητικών των παρ.  2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ.  118/07,  κατά περίπτωση,  και  
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου  Προεδρικού Διατάγματος. 

-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται από τον 
νόμιμο εκπρόσωπό του.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής.

1.2.1.1.4. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 
118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους  διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

1.2.1.1.5. Απόδειξη  κατάθεσης  ή  αποστολής  δείγματος, σύμφωνα  με  το 
άρθρο  11 παρ. 3  & 4  του  Π.Δ. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγμα και την οποία πρέπει  
να επισυνάψει ο οικονομικός φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».

1.2.1.1.6. Οι  προσφέροντες,  υποβάλουν με την προσφορά  τους,  δήλωση που 
φέρει  ψηφιακή  υπογραφή στην   οποία   αναφέρεται   η   χώρα   καταγωγής   του   τελικού   προϊόντος   που 
προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).

1.2.1.1.7. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε    συμμετέχοντος  ημεδαπού  ή 
αλλοδαπού  νομικού  προσώπου,   όπως  το   ισχύον  καταστατικό  κατά  περίπτωση   Φ.Ε.Κ.,  ή   επικυρωμένο 
αντίγραφο  ή απόσπασμα του καταστατικού.  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να   προκύπτουν,  ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ , τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την  
υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο 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.

1.2.1.1.8. Περιγραφή  του  τεχνικού  εξοπλισμού  της  επιχείρησης  και  των 
μέτρων που λαμβάνει ο   προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

1.2.1.1.9. Σε  περίπτωση που υποβάλλεται  προσφορά από προμηθευτή  που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου ( 1.2.1.1.9.)  
αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα. 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  μαζί  με  την  προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε  προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 
κοινοπραξία.

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη  διαγωνιστική 
διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και  προσκομίζονται  (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου « Δικαιολογητικά συμμετοχής –
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 
έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή . Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής , πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς.  

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά  τα κάτωθι :

1.2.1.2.1. Η  Τεχνική  Προσφορά.  Συντάσσεται  συμπληρώνοντας  την  αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα..    Τα  στοιχεία  που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο  
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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 Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :
α) Ο προσφέρων,  εφόσον κατασκευάζει  ο ίδιος το  τελικό προϊόν,  πρέπει  να  δηλώνει  στην προσφορά του,  την 

επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 
της.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην 
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 
και τον τόπο εγκατάστασής της. 
 Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η 
κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση  στην οποία ανήκει ή  η οποία εκμεταλλεύεται ολικά 
ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά  στην  οποία  δεν  θα  υπάρχουν  οι  ανωτέρω  δηλώσεις  και  η  υπεύθυνη  δήλωση,  θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται  από τον ίδιο δεν απαιτείται 
θεώρηση.

1.2.1.2.2.  Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.118/07.
Α)Τα  απαιτούμενα από  τις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά, που   βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του 

προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του,  προτύπων διαχείρισης (π .χ  ποιότητας,  υγιεινής και  ασφάλειας,  
περιβαλλοντικής διαχείρισης  κ.τ.λ.), θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από  διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης,  
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα  Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης  
μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  (European  Cooperation  for  Accreditation  −  EA)  και  
μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης  Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Β)  Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται  
όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα 
σχετικά  κανονιστικά  έγγραφα.  Σε  περίπτωση  που  τα  προϊόντα  δεν  είναι  πιστοποιημένα  σύμφωνα  με  τα 
εναρμονισμένα  ευρωπαϊκά  πρότυπα,  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  πιστοποιητικά  συμμόρφωσης  βάσει  των 
σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή 
ελέγχου προϊόντων,  διαπιστευμένο  προς τούτο  από το Εθνικό  Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.  (Ε.Σ.Υ.Δ.)  ή  από 
φορέα  διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  (European  Cooperation  for 
Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 

Γ)   Σε  περίπτωση που από τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απαιτείται  η  προσκόμιση  Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού  
Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να  
αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που 
περιλαμβάνονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Οι  Εκθέσεις  Δοκιμών  θα  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από 
διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά  σε  μορφή αρχείου τύπου .pdf  και  προσκομίζονται  (με  διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 Οι  δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

1.2.2. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον  (υπο)φάκελο*  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του 
οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική  Προσφορά υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως στον  (υπό)  φάκελο  «Οικονομική 
Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται  από τον προσφέροντα..    Τα στοιχεία  που περιλαμβάνονται  στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και  του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.   Σε 
αντίθετη περίπτωση,  το  σύστημα παράγει  σχετικό μήνυμα και  ο προσφέρων καλείται  να  παράγει  εκ  νέου το  
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η  οικονομική  προσφορά δεν  έχει  αποτυπωθεί  στο σύνολό  της  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν συνολική τιμή ανά εξέταση.
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Οι προσφερόμενες τιμές ανά εξέταση θα περιλαμβάνουν:
Το κόστος των αντιδραστηρίων 
Το κόστος των αναλωσίμων υλικών 
Το κόστος των υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου
Το κόστος συντήρησης και ανταλλακτικών του αναλυτή
Το κόστος παραχώρησης του αναλυτή και
Οτιδήποτε άλλο απαιτείται για τη λειτουργία του αναλυτή για την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων

Επισημαίνεται ότι η τιμή ανά εξέταση θα πρέπει να υπολογισθεί με βάση τον αριθμό των εξετάσεων που 
απαιτούνται από τη διακήρυξη  και όχι τον αριθμό των εξετάσεων ανά συσκευασία.

Επιπλέον,  θα πρέπει  να καταθέσει  ως συνημμένο αρχείο  στην οικονομική προσφορά,  πίνακα στον οποίο  θα 
αναφέρονται τιμές για όλα τα προσφερόμενα υλικά, όπως:
Αντιδραστήρια
Ορούς βαθμονόμησης και ελέγχου (controls, calibrations) και 
Λοιπά αναλώσιμα,
Με την εμπορική τους συσκευασία τον κωδικό του είδους και τον αναλογούντα ΦΠΑ

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

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται  κατωτέρω :
1.2.2.1. Τιμές
-  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ 
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο  

νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται  

ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Dumping  – εξαγωγικές επιδοτήσεις 
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω 

του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του  προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το 
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. 

β- Οι  προσφέροντες  κατασκευαστές  ή  εμπορικοί  εκπρόσωποι  προϊόντων χωρών που δεν έχουν  αποδεχθεί  τα 
πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο 
πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά 
τους,  ότι  το  προσφερόμενο  προϊόν  τους  δεν  είναι  αποδέκτης  πολιτικής  τιμών  πώλησης  κάτω  του  κόστους 
κατασκευής  ή  της  τιμής  απόκτησης  του  προϊόντος  για  εμπορία  (τιμή  Dumping)  ή  αποδέκτης  εξαγωγικής 
επιδότησης.

γ- Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα  
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ 
και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν  
λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

      Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 
Ι. Τιμή μονάδος  σε  ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και  κάθε  είδους  δαπανών  για  

παράδοση των ειδών.
ΙΙ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από 

το σύστημα. 
Στην προσφορά του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ επιβάλλεται   κράτηση ύψους 2% υπέρ ψυχικής υγείας, 4% Φόρος 

προμηθευτών, 0,10%  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το  
νόμιμο τέλος χαρτοσήμου  3% και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη 
νόμιμη επιβάρυνση.
- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς ανά 

αναλυτή χωρίς ΦΠΑ. 
- Εάν  στο  διαγωνισμό  οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  υπερβολικά  χαμηλές,  θα  εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο  
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προσφέρων  για  την  προμήθεια  των  ειδών  ή  την  πρωτοτυπία  των  προτεινομένων  προμηθειών,  τις  οποίες  
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
-
1.2.2.2. Τρόπος Πληρωμής

     Η τιμολόγηση θα γίνεται για το μέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α μετά από 
κάθε τμηματική, οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.

Το Νοσοκομείο θα συγκροτήσει ειδική επιτροπή για τον έλεγχο του κόστους ανά εξέταση. Η επιτροπή αυτή θα  
συνέρχεται  ανά  τρεις  μήνες  παρουσία  εκπροσώπου  του  χορηγητή  και  θα  υπολογίζει  το  πραγματικό  κόστος  
ανάλυσης,  από το σύνολο των αγορών,  το σύνολο του αναλυτικού έργου και  την παρακαταθήκη υλικών στο 
Νοσοκομείο.  Θα συντάσσει πρακτικό με τα παραπάνω στοιχεία ανά τρεις μήνες.  Σύμφωνα με το πρακτικό η  
ρύθμιση θα γίνεται ως εξής:

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

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

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

• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία,  ισχύουν τα  όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 
Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και  την με αριθμ.  2024709/601/0026/8-4-1998  απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & 
Οικονομικών 

• Σε  περίπτωση  που η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από την  αναθέτουσα αρχή   ισχύουν όσα 
αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).

1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 
και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι  προσφέροντες  εφόσον  δεν  είναι  και  κατασκευαστές  οφείλουν  να  είναι  γνώστες  της  εφαρμογής  της  
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι :

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού  
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας   υποβολής προσφορών του διαγωνισμού .  Προσφορά  που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

• Περιπτώσεις  προσφορών  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  απαράβατους  όρους  της   Διακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

• Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης αποτελεί  απαράβατο όρο 
και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Διευκρινίσεις  που  δίνονται  από  τους  προσφέροντες  οποτεδήποτε  μετά  την  λήξη  χρόνου  κατάθεσης  των 

προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
• Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες 
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παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
• Η προσφερόμενη τιμή  θα δίνεται ανά είδος.
• Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υποχρεωτικών εξετάσεων ανά αναλυτή

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή  01-07-2016 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί  (υπο)φάκελοι  των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των  
λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική 
Προσφορά»,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  των 
προσφορών  που  αποσφραγίσθηκαν,  Ομοίως,  μετά  την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  (υπο)φακέλων 
«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν 
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει  στην αξιολόγηση αυτών 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση Αναθέτουσας 
Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της,  

πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος,  προβαίνει  στη  διαδικασία  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  κατά 
περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•  Η αρμόδια  επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει  και  υπογράφει  τα  κατά  περίπτωση πρακτικά 
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
•  Η  επιτροπή  αξιολόγησης  διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  από  την  αναθέτουσα  αρχή  του 

διαγωνισμού  απευθύνουν  αιτήματα  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς  φορείς  για  παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  20  του  Π.Δ.  118/07,  ο  προσφέρων  στον  οποίο  
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών  από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο 
με   σήμανση   «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»,  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  και 
αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός 
τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  και  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο  ή  ακριβές 
αντίγραφο)  στην  αρμόδια  υπηρεσία  (με  διαβιβαστικό  όπου  θα  αναφέρονται  αναλυτικά  τα  προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά).
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4.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και  τα οποία υποβάλλονται 
κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

4.1.1.  Οι  Έλληνες  πολίτες :
4.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 

παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει,  ότι  δεν έχουν καταδικασθεί  με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, 

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του  άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι 
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης  της 

98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου  1997 (EE C  

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

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

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

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,  της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της  
δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή   pdf    τις αναφερόμενες σε   
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

4.1.1.2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  
πτώχευση  και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

4.1.1.3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) . 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα  δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 4.1.1.2,  4.1.1.3 
και 4.1.1.4  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και  
εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό.

4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό  και  
το  ειδικό επάγγελμά τους,  κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,  και  αφετέρου ότι  εξακολουθούν  να  
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό   επάγγελμα,  απαιτείται  σχετική   βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από  αρμόδια  αρχή   του 
Δημοσίου  ή  του  οικείου  Ο.Τ.Α.

4.1.2. Οι  αλλοδαποί : 
4.1.2.1. Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής  της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου  τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 
4 έγγραφης ειδοποίησης, από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση  για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου  4.1.1.1. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο  
4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν  σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε  
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

4.1.2.3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου 
εξαμήνου,  πριν  από την κοινοποίηση της  κατά την παράγραφο 4  έγγραφης ειδοποίησης,   από το οποίο  να 
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προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  σε 
αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.2.4. Πιστοποιητικό  της  κατά  περίπτωση  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  της 
χώρας εγκαταστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι  
ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

4.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν  εγγεγραμμένοι στα μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου   ή  σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  
οργανώσεις, κατά την  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και  εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι  
μέχρι την επίδοση της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης. 

4.1.3. Τα  νομικά  πρόσωπα  ημεδαπά  ή  αλλοδαπά :  
4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής  αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του νομικού προσώπου,  των ως άνω παραγράφων,  αφορά τους  Διαχειριστές όταν το  νομικό 
πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και   IKE    τον Πρόεδρο και τον  Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο   
είναι  Α.Ε. και σε κάθε άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους  του.

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό  
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι   δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης  κοινής  εκκαθάρισης  των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα)

4.1.3.3. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 
του Ν.3588/2007 (Α΄153)

4.1.4. Οι  συνεταιρισμοί : 
4.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την 

παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας  διοικητικής  ή δικαστικής αρχής της  
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι  ο πρόεδρος  του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί   με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα   αδικήματα  της  περίπτωσης  α  της 
παραγράφου  4.1.1.1.   

4.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4  της παραγράφου 4.1.1, εφόσον πρόκειται 
για ημεδαπούς  συνεταιρισμούς και   των περιπτώσεων   4.1.2.2,  4.1.2.3 και 4.1.2.4.   της παραγράφου 4.1.2, 
εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,  αντίστοιχα,  και  της περίπτωσης 4.1.3.2 της παραγράφου 
4.1.3.

4.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί  νόμιμα.

4.1.5.  Οι  ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλουν  κοινή  προσφορά 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν  σε  κάποια  Χώρα  βεβαιώνεται  από  οποιαδήποτε  αρχή  της  ότι  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  έγγραφα  ή  

πιστοποιητικά,  ή  που  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω  αναφερόμενες  περιπτώσεις,  δύναται   να  
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 
υπεύθυνη  δήλωση ενώπιον   αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη  δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα  δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν  συντρέχουν στο 
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω  νομικές καταστάσεις.

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε 
έντυπη  μορφή,  ύστερα  από  σχετική  ειδοποίηση  των  συμμετεχόντων  που  δικαιούνται  να  λάβουν  γνώση  των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της  Αναθέτουσας Αρχής,  εφαρμοζόμενων κατά  τα λοιπά των κείμενων  διατάξεων για  την  ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Αμέσως  μετά  την  ανωτέρω  ηλεκτρονική  αποσφράγιση,  οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  θα  έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε..

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
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Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε  
έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση 
γίνεται στον προμηθευτή με  την αμέσως επόμενη  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε  
περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με  την  αμέσως επόμενη  την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 
και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις  περιπτώσεις  αυτές όταν ο  συμμετέχων υποβάλλει  ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη  δήλωση της παρ.  1  του 
άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει  
ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των  
περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση  
συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον 
από τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει  ότι  δεν πληρούνται  τα στη  διακήρυξη  καθοριζόμενα ελάχιστα 
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων  του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 
του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)  «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την 
Οδηγία  89/665  Ε.Ο.Κ¨»  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  αρθ.  63  Ν  4055/12  (  Α  51),  μέσω  του  συστήματος  
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο με μορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον  αφορά  στην  κατάθεση  των  σχετικών  παραβόλων,  όπου  απαιτείται,  αυτά  υποβάλλονται  από  τους 
πιστοποιημένους  οικονομικούς  φορείς  -  χρήστες  σε  μορφή  αρχείου  .pdf  προσκομιζόμενα  εντός  τριών  (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του 
Ν. 3943/2011        ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 
1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω 
των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,  εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων 
διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων  συμβάσεων  και  των  διαδικασιών  της  κατά  περίπτωση  Αναθέτουσας 
Αρχής.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  κατακύρωσης  μεγαλύτερης  ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι  

ποσοστού  30%  και  μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%.
8.2. Για κατακύρωση  μέρους   της   ποσότητας  κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται  

προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.
8.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
9.1.1.  Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά  πρόσωπα  που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα  
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση.

9.1.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% 
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των ειδών 
που προσφέρονται.

9.1.3. Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνη  με  το  συνημμένο 
υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου  
ισχύος της προσφοράς.
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9.1.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με 
το άρθρο 157, παρ. 1 περ. β, του Ν. 4281/14.

9.1.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι  
σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

9.1.6.    Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14.
.

9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  να  παρατείνεται  το  ανώτερο  μέχρι  το  ¼  αυτού  με  επιφύλαξη  των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του ΠΔ 118/07) ή να 
μετατίθεται .

10.  ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά  την  ανακοίνωση  της  απόφασης  κατακύρωσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  η 
σύμβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

11. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, και δεν δύναται να 
αναθέτει σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης η οποία έχει 
υπογραφεί υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας πλαίσιο. 

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής, για την  
καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί  
νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της ΕΕ.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία   έχουν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  που 

παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό 
δημόσιο  έγγραφο  (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β  της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η επιλογή του Προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  
όπως ορίζεται στο άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις  
του Π.Δ. 60/2007. 

Μέθοδος Αξιολόγησης 

1. Για  την  επιλογή  της  πλέον  συμφέρουσας  προσφοράς  από  οικονομική  άποψη,  αξιολογούνται  μόνο  οι 
προσφορές  που  έχουν  κριθεί  τεχνικά  αποδεκτές  και  είναι  σύμφωνες  με  τους  λοιπούς  όρους  της 
Διακήρυξης.

2. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  για κάθε είδος είναι  εκείνη που παρουσιάζει τον  
μικρότερο  λόγο  (Λ),  λαμβανομένων  υπ’  όψιν μέχρι  δύο  (2)  δεκαδικών  ψηφίων,  της  τιμής  προσφοράς 
(συγκριτικής) προς την βαθμολογία του, όπου: 
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α) Κi =Συγκριτική Τιμή  Προσφοράς i (συνολικό κόστος) .
β) Βi = Σταθμισμένη Βαθμολογία, δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους στοιχείων κάθε 

ομάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς 
i. Τα στοιχεία και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας δίνονται στο ΑΡΘΡΟ 4 του παρόντος Κεφαλαίου. 

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

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

5. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
ακριβώς όλοι οι απαράβατοι νόμοι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις  
που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

6. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς 
7. Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  του  Λ  μεταξύ  δύο  προσφορών  θα  επιλεγεί  η  προσφορά  εκείνη  που  έχει  τη  

μεγαλύτερη  σταθμισμένη  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς.  Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  ισότιμες  ή 
ισοδύναμες  προσφορές  τελικός  προμηθευτής  επιλέγεται  ο  μειοδότης  που  προκύπτει  κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές  (ΠΔ 
118/2007 Άρθρο 21 παρ. β)

8. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.

Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακες Κριτηρίων / Συντελεστών 

1. Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέρους ομάδων κριτηρίων. 
2. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.   
3. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με 

τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ Συντελεστές κριτηρίων
ΟΜΑΔΑ   Α

 1. Συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 
καθορίζονται  στη  διακήρυξη,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  παράγραφος  2  Π.Δ. 
118/2007   

30%

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

25%

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

15%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ  Α 70%
ΟΜΑΔΑ Β

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

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

15%

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

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ’
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Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι

Η Σύμβαση με τον προμηθευτή θα ισχύει για χρονικό διάστημα ενός έτους  από την υπογραφή της,  με  
δικαίωμα μονομερούς από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ») τρίμηνης παράτασης,

Το Νοσοκομείο θα έχει το δικαίωμα υποβολής παραγγελίας από την επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής 
της Σύμβασης και σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παράδοση των ειδών θα γίνει  στο Νοσοκομείο. Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί  από 
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε´
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
 της παρούσας Διακήρυξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Τεχνικής προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένου.
Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύεται ότι θα 

συμμορφώνεται με όλους τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΣΤ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).............................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................

…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................

…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................

…………………………………..5 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 

Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 

τμήμα/τα ...............7 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό 
και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
4  ο.π. υποσ. 3.
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 

(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9. 

ή

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

να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

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

χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 

σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ     ΓΙΑ     ΤΗΝ     ΤΡΑΠΕΖΑ  : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του 
ν. 4281/2014). 
10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 

τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. 

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 
σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
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ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 

Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

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

χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 

της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ζ΄

                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                 «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161   Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2313304461-2313304463
ΦΑΞ. 2313304452
e-mail: promagpavlos  @  outlook  .  com   
www.agpavlos.gr

ΣΥΜΒΑΣΗ
                            

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Η χρηματοδότηση θα γίνει
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου με ΚΑΕ 1359

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2015-004.
ΑΔΑ : 

Στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  σήμερα την .... ……….. του έτους  ………, οι 
πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
που  εδρεύει  στη  Θεσσαλονίκη  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον 

…………………………………….. και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Φορέας 
Διενέργειας»

και αφετέρου

Η  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ……………………..  που  εδρεύει  στην  ………  ……………………..  *,  έχει  αριθμό 
φορολογικού  μητρώου  .................,  υπάγεται  στη  Δ.Ο.Υ.  ............   και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  κο  
……………………..,  ……………………..  της  εταιρείας,  σύμφωνα  με  το  .............  και  η  οποία  στο  εξής  θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1)  Την  υπ.  αριθ.  2015-004.  Διακήρυξη  του  Φορέα Διενέργειας  για   την  προμήθεια  «ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

2)  Τη  με  αριθ..  ...........…  προσφορά  του  Προμηθευτή,  που  υποβλήθηκε  στο  πλαίσιο  του  διαγωνισμού  της 
προαναφερόμενης διακήρυξης.

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση του Φορέα Διενέργειας , με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του  
διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή,

 Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 
στοιχεία  του  προσώπου  (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου,  fax,  κλπ.)  ορίζει  ως 
υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Φορέα Διενέργειας  με αυτόν και  αυτός με υπεύθυνη  
δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από τον Φορέα Διενέργειας ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας.

Έγγραφο:  κάθε  χειρόγραφη,  δακτυλογραφημένη  ή  έντυπη  ειδοποίηση,  εντολή  ή  οδηγία  ή  πιστοποιητικό  που 
εκδίδεται  βάσει  της  Σύμβασης,  συμπεριλαμβανομένων  των  τηλετυπιών,  των  τηλεγραφημάτων  και  των 
τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: Προμήθεια «ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» , όπως εξειδικεύεται στη 
Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής:  Το  αρμόδιο  συλλογικό  όργανο  που  ορίζεται  από  το  αρμόδιο 
Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και 
την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Προμηθευτής  θα παραδώσει ή οφείλει  
να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από 
την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα 
του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης 
ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η με αριθμό. …………………….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση:  η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και  υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της 
προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη 
Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται  
πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, σε συνδυασμό με 
τους όρους της υπ αριθμ .2015 -004  διακήρυξης και  την υπ’αριθμ.  ...................  απόφαση κατακύρωσης της  
Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα  η  προμήθεια  περιλαμβάνει:  τα  είδη  τα  οποία  αναφέρονται  αναλυτικά  στις  συνημμένες 
καταστάσεις  και  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης  σύμβασης,  με  τις  αναγραφόμενες 
ποσότητες ανά Νοσοκομείο και τις τιμές μονάδας

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Νοσοκομείο μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες του να προμηθευτεί κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης των 
κατακυρωθέντων ειδών, ποσότητες, που θα καλύψουν της ανάγκες του.  

 Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τις αναγκαίες από το Ίδρυμα ποσότητες αυτών των ειδών 
με τους εξής όρους:
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Η σύμβαση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα από ………… μέχρι  και  …………..  με δικαίωμα μονομερούς από 
πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής (Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ») τρίμηνης παράτασης, μετά από σχετική Απόφαση 
του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται  τμηματικά,  ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου το αργότερο μέσα σε 
σαράντα οκτώ (48) ώρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. 
Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα 
γίνεται στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει μαζί με τα υλικά εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο 
με  οδηγίες  χρήσης και  συντήρησης αυτών στην  Ελληνική γλώσσα,  καθώς και  κάθε άλλο  τεχνικό έγγραφο ή 
βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προμήθειας.

Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της 
καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παρούσας και τους όρους της σύμβασης, η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύv την 
ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. 

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  αναγράφει  στα  δελτία  αποστολής  και  τα  τιμολόγια  πώλησης  τον  αριθμό  της 
σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και τη  
σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας προσφοράς του.

Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας ή της νόμιμης 
παράτασης,  εφόσον  γίνει  προμήθεια  του  ζητούμενου  είδους  από  Κεντρική  Υπηρεσία  (Υπουργείο  Υγείας  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας κλπ). Επίσης μπορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή της νόμιμης παράτασης, σε περίπτωση που το Νοσοκομείο, μετά από διαγωνισμό, υπογράψει νέες 
συμβάσεις για τα είδη αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει του Γ.Ν.Θ.  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» το Νοσοκομείο έναντι του προμηθευτή για την εκπλήρωση της σύμβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από απόφαση  
του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση  
αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, 
δεν  δικαιούται  να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  των  παραγγελιών  προϊόντων  που 
αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε  περίπτωση  λύσης  ή  πτώχευσης  του  Προμηθευτή  που  αναφέρεται  στην  αρχή  της  παρούσας  ή  θέσης  της  
περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  παρούσα  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  από  την  ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  Σε  τέτοια περίπτωση καταπίπτουν  υπέρ του  Δημοσίου  και  η  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο χορηγητής υποχρεώνεται να παραδίδει στις αποθήκες του κάθε Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα και  
εργατικά, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη ή τηλεφωνική παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες που θα 
παραγγελθούν και μέσα στο χρόνο που θα οριστεί κάθε φορά, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε (5) 
ημέρες  από την ημερομηνία της  παραγγελίας.  Τα προϊόντα που θα παραδίδονται  θα  πρέπει  να  φέρουν την 
σήμανση  CE και   να  είναι  σύμφωνα  με  τις  Κοινοτικές  οδηγίες 90/385/ΕΟΚ/20.6.90  (ΚΥΑ ΔΥ7/2351/94,  ΦΕΚ 
639/Β/28.8.94  και  ΦΕΚ 703/Β/19.9.94)  και  93/42/ΕΟΚ/14.6.93.  (ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94,  ΦΕΚ 679/Β/13.9.94,  ΦΕΚ 
755/Β/7.10.94  και  ΦΕΚ  757/Β/10.10.94,  όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  συμπληρώθηκε  με  την 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.44006/30.4.02,  ΦΕΚ 577/Β/9.5.02),  διαφορετικά η σύμβαση δε  θα ισχύσει  και  η  προμήθεια των 
προϊόντων θα γίνει από τον επόμενο μειοδότη, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον αρχικό μειοδότη που δεν 
πληροί τους όρους. 

Τα  παραδιδόμενα  είδη  συνοδεύονται  απαραίτητα  από  τιμολόγια  ή  δελτία  αποστολής,  αναγράφονται  τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε 
είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς κάθε Νοσοκομείο χωριστά.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας,  ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται  στενά με το κάθε  
Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση 
της προμήθειας.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται 
μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να  
τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
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Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν 
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν  
για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

– ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του κάθε Νοσοκομείου 
που διορίζει  ο Διοικητής του Νοσοκομείου  η οποία αφού ελέγξει  την ποιότητα,  ποσότητα και  λοιπά στοιχεία  
αυτών, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής.

Σε περίπτωση απόρριψης από την επιτροπή είδους, εάν μεν η απόρριψη είναι ομόφωνη, ο χορηγητής δεν δικαιούται  
να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για την διαφωνία επιλαμβάνεται ο 
Διοικητής του Νοσοκομείου και η δεδομένη λύση είναι οριστική.

Τα απορριφθέντα είδη,  ο χορηγητής,  υποχρεούται  να αντικαταστήσει  μέσα στην τασσόμενη, από την επιτροπή, 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε ( 5 ) ημέρες από την απόρριψη.

Η παραλαβή των απορριφθέντων ειδών γίνεται  αμέσως από τον χορηγητή,  το δε Νοσοκομείο  δεν φέρει  καμία  
ευθύνη για τυχόν, από οποιαδήποτε αιτία μερική ή ολική, απώλεια, καταστροφή ή φθορά αυτών σε περίπτωση μη  
έγκαιρης παραλαβής τους.

Για τις απορρίψεις ειδών η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί του οποίου ο χορηγητής ή ο αντιπρόσωπος 
αυτού μπορεί να σημειώσει τις τυχόν υπάρχουσες αντιρρήσεις του και η επιτροπή τις αντιπαρατηρήσεις της.

Τα πρακτικά απόρριψης υπογράφονται από την επιτροπή και τον χορηγητή ή τον αντιπρόσωπό του. Άρνηση δε 
αυτών να υπογράψουν σημειώνεται από την επιτροπή σε αυτά.

Επί χημικής εξέτασης ή πραγματογνωμοσύνης που δεν επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του είδους, ο χορηγητής  
υποχρεούται όπως εντός πέντε ( 5 ) ημερών από της λήψης της ανακοίνωσης, να αντικαταστήσει την υπόλοιπη 
ποσότητα που απομένει στην αποθήκη, γιατί διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμος εκτέλεσης παραγγελίας, ενώ το 
Νοσοκομείο  από την πλευρά του δεν φέρει  ευθύνη,  για  τυχόν καταστροφή μερικής ή ολικής του είδους από 
οποιαδήποτε αιτία αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως.

Όλα τα έξοδα τα οποία συνεπάγεται η εξέταση του είδους από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή πραγματογνώμονα 
(εμπειρογνώμονα),  βαρύνουν  τον  χορηγητή  μεν,  εάν  το  αποτέλεσμα  της  εξέτασης  αποδείξει  ότι  τούτο  δεν  
ανταποκρίνεται  προς το συμφωνηθέν,  το Νοσοκομείο δε,  εις  την αντίθετη περίπτωση. Τον χορηγητή βαρύνει  
πάντοτε η αξία των λαμβανομένων για εξέταση δειγμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  παράδοσης  ενδιάμεσης  φάσης  του  έργου  ή  του  συνόλου  αυτού  από  υπέρβαση 
τμηματικής  ή  συνολικής  προθεσμίας  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  επιβάλλονται  κυρώσεις  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 και με τα παρακάτω:

• Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους  
συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.

• Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση  
οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

•  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  αν  δεν  εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει  
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.

• Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι 
προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

• Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται  με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.
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• Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο 
περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών 
προθεσμιών,  αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον  Ανάδοχο επιπλέον  των ρητρών λόγω υπέρβασης  συνολικής 
προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από τα Νοσοκομεία στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των ………………….. ευρώ και 
………………..  λεπτών  (……………,..  €),  πλέον  ΦΠΑ  ……….%  …………………….  ευρώ  και  …………….. 
λεπτών (………..,…..€)  ήτοι  συνολικά  ……………………. ευρώ  και  …………. λεπτών (……………..,…€).  Ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και 
εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την 
κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι  
δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση Νοσοκομείων.

Το Νοσοκομείο θα συγκροτήσει ειδική επιτροπή για τον έλεγχο του κόστους ανά εξέταση. Η επιτροπή αυτή θα  
συνέρχεται  ανά  τρεις  μήνες  παρουσία  εκπροσώπου  του  χορηγητή  και  θα  υπολογίζει  το  πραγματικό  κόστος  
ανάλυσης,  από το σύνολο των αγορών,  το σύνολο του αναλυτικού έργου και  την παρακαταθήκη υλικών στο 
Νοσοκομείο.  Θα συντάσσει πρακτικό με τα παραπάνω στοιχεία ανά τρεις μήνες.  Σύμφωνα με το πρακτικό η  
ρύθμιση θα γίνεται ως εξής:

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

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

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

Η  πληρωμή  του  αναδόχου  θα  γίνεται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  κάθε  Νοσοκομείου  με  βάση  τα  νόμιμα 
δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση στην οικονομική υπηρεσία των Νοσοκομείων:

α) Τιμολογίου πώλησης προϊόντων 

β) Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) Πρωτόκολλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, υπογεγραμμένο από την ειδική τριμελή επιτροπή 
που ορίζεται με Απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

Κατά  την  πληρωμή  του,  θα  παρακρατείται  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  55  του  Ν.  2238/1994  (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.2992/2002) φόρος εισοδήματος, καθώς και κράτηση  υπέρ του Κεφαλαίου Κοινωνικής 
και  Ανθρωπιστικής  Αντίληψης  του  Υπ.Υγείας  και  Κοινων.  Αλληλεγγύης  2,00% (άρθρο  3  εδ.  ε΄  περ.  εε΄  Ν.  
3580/2007).

 Επιπλέον παρακρατείται  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   ποσοστό 0,10% επί της 
αξίας (εκτός ΦΠΑ)κάθε σύμβασης σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 άρθρο 4 παρ. 3 και το Ν. 4072/2012 άρθρο 238 
και     επιβάλλεται  κράτηση τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.  ποσοστού 20% 
υπολογιζόμενο υπέρ του τέλους χαρτοσήμου.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το  
Νοσοκομείο,  με βάση τη συσκευασία,  την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται 
αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv 
οριστική  παραλαβή  των  ειδών  (άρθρο  35  παρ.  1α   Κ.Π.Δ.)  και  υπό  τον  όρο  ότι  δεν  συντρέχει  περίπτωση  
παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος 
του προμηθευτή.
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H πληρωμή  θα  γίνεται  σε  ευρώ  (€),  μετά  από  προηγούμενη  θεώρηση  των  σχετικών  χρηματικών  ενταλμάτων 
πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής  
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει  
τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, ο χρόνος πληρωμής 
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού 
χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής  στον  αρμόδιο  Επίτροπο  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  μέχρι  τη  θεώρηση 
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του 
προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται  
στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που  
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των 
υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από 
κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει 
να  υλοποιήσει,  όπως  έχει  περιγραφεί  στην  Τεχνική  Προσφορά  της  σχετικής  ένωσης  ή  κοινοπραξίας,  και  με 
αναφορά στην περιγραφή αυτή.

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια 
σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο 
εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα  
υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν  
εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των  
μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.  

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε 
καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια Νοσοκομεία δεν έχουν υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή  
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την  αναθέτουσα  αρχή   ισχύουν  όσα 
αναφέρονται στο Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/9-5-2013).

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για  την  καλή  εκτέλεση  της  παρούσας,  ο  Προμηθευτής  κατέθεσε  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τη  με  αριθμό 
……………………………….  εγγυητική  επιστολή  της  ………………..……..  ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  ποσού 
…………………………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του 
Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της 
Διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των 
όρων της σύμβασης, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους 
και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς 
την εγγυήτρια τράπεζα και  κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή  σε  περίπτωση παράβασης κάποιου  όρου της 
παρούσας  ή/και  της  διακήρυξης  και  σε  διάστημα  τριών  ημερών  από  την  ειδοποίηση  αυτής  για  επικείμενη 
κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

α. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα Νοσοκομεία,  
υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  τους  σχετικά  με  την  εκτέλεση  της 
προμήθειας.

β. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 
προς  το  απασχολούμενο  από  αυτόν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε  
περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς 
αποκατάστασή της.
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γ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα  
σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

δ.  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  την υποχρέωση να  υλοποιήσει  την προμήθεια,  σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
σχετικά άρθρα της παρούσας.

στ. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν 
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

ζ. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν 
γι’ αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η  
αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει  
στην έννοια  της ανωτέρας βίας,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι  
(20)  περαιτέρω  ημερών  στο  σχετικό  αίτημα  του  Προμηθευτή,  διαφορετικά,  με  την  πάροδο  άπρακτης  της 
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με  
έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 
118/07). Στην περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην 
γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της  
καθώς  και  η  πιθανολογούμενη  διάρκεια  της.  Από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  αναστολής  ο  Προμηθευτής 
απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά από απόφαση  
του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση  
αυτή, ο Προμηθευτής πέραν της αμοιβής για την Προμήθεια, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας,  
δεν  δικαιούται  να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως  αποζημίωση,  εκτός  των  παραγγελιών  προϊόντων  που 
αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε  περίπτωση  λύσης  ή  πτώχευσης  του  Προμηθευτή  που  αναφέρεται  στην  αρχή  της  παρούσας  ή  θέσης  της  
περιουσίας  αυτού  σε  αναγκαστική  διαχείριση,  τότε  η  παρούσα  σύμβαση  λύεται  αυτοδίκαια  από  την  ημέρα 
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων.  Σε  τέτοια περίπτωση καταπίπτουν  υπέρ του  Δημοσίου  και  η  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των 
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της Προμήθειας, γίνει η αποπληρωμή 
του συμβατικού τιμήματος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ αριθμ. …………………….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ 
αριθμ.  πρωτ  ……………………..  κατατεθείσα  προσφορά  του  Προμηθευτή  αποτελούν  συμπληρωματικά  της 
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών 
τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
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Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής  
δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς  
καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται  από τις διατάξεις του Ν 2286/95 (Προμήθειες του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις  
συναφών θεμάτων) , του  Π.Δ. 118/07, του Π.Δ. 60/07 του Ν 2955/2001 (Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 
μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις) και του Ν.3580/07

Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από

την  Αναθέτουσα  Αρχή  προς  τον  Προμηθευτή  ορίζεται  με  την  παρούσα  ο  κ.……………………….,  κάτοικος 
………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 ………………….. 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή ή το Νοσοκομείο στον Προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά στη  
διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις 
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και  
των συναλλακτικών ηθών,.

Επί  διαφωνίας,  κάθε  διαφορά  θα  λύεται  από  τα  ελληνικά  δικαστήρια  και  συγκεκριμένα  τα  δικαστήρια  της 
Θεσσαλονίκης,  εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται,  ωστόσο, για  ορισμένες περιπτώσεις  εφόσον συμφωνούν και  τα δύο μέρη, να  προβλεφτεί  στη  
σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική  
νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση  
της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο εκ των οποίων έλαβε η Αναθέτουσα 
Αρχή και ένα (1) ο Προμηθευτής.

                                 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο Διοικητής
Του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Για την εταιρεία
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