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        ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
4ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ                   
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
                      «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» 
ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 161   Σ.Κ. 55134 
ΣΖΛ. 2313304461 
ΦΑΞ. 2310493452 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : ΠΑΜΠΟΤΚΗΓΖ Ν-ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ Ν.  
e-mail: promagpavlos@outlook.com  
 url: www.agpavlos.gr 

 

 

 

 

 

                                 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΑΡΗΘΜ. 2016-008/Γ 
 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

                                           δηαπξαγκάηεπζεο γηα  ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή 
 

 ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
  ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ 

 
    κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

 
C.P.V. : 33696100-6 

 
(Πεξηγξάθεηαη  αλαιπηηθά  ζην  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α') 

 
ΑΡΗΘΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΖΓΖ:25211 
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ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
                                                                                

Γηαπξαγκάηεπζε 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ πκθεξφηεξε πξνζθνξά 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ        
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

8-07-2016 ψξα 11:00 π.κ. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

17-06-2016 

 
 
 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ: 4-07-2016, ψξα 17:00κ.κ. 
ΔΝΣΤΠΖ ΠΡΟΦΟΡΑ :Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο  

πξνζθνξάο πνπ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά 
πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε έληππε κνξθή εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, ήηνη 7-07-2016 

ψξα 14:00κ.κ 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

 Θεζζαινλίθεο   «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ 
ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ 
 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 33696100-6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ 105.000   (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) 

ΠΟΟΣΖΣΑ Όπσο ε δηαθήξπμε 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 7 ΜΖΝΔ 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
H Παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο 48 σξψλ απφ ηελ 

επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο 

ΔΛΑΥΗΣΖ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ 
ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

χκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ησλ Ννζνθνκείσλ 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ 

Α. 0,10% Τπέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 
Οη θξαηήζεηο επηβαξχλνληαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ  

ραξηνζήκνπ 20% 
Β. 2% ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο  

Αληίιεςεο ηνπ Τπ.Τγείαο 
 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  ΗΣΟΔΛΗΓΑ  ΑΝΑΡΣΖΖ 
ΣΔΤΥΟΤ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

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

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 
(ΑΡΘΡΟ 24 λ. 2198/94) 

Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 4%  
 ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ 
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ 

ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 
17-06-2016 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 
ΣΤΠΟ 

17-06-2016 
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ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΟΤΜΔ 
            Ζιεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 
ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα    

Σελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ 
αλάζεζε ζε πξνκεζεπηή γηα επηά (7) κήλεο ηεο πξνκήζεηαο «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ»,  γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο 
«ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ εθαηφλ πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ (105.000,00€ ) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 
ηεο παξνχζαο, 
έρνληαο ιάβεη ππφςε : 
α) Σν άξζξν 27παξ/ 12 εδ. γ’ ηνπ λ. 3867/2010 (ΦΔΚ Α’ 128/03.08.2010), 
β) Σν 2053/25-4-2014 έγγξαθν ηεο ΔΠΤ (Θέκα 1

ν
/ 29/21-3-2014 ηεο νινκέιεηαο ηεο ΔΠΤ) 

γ) ε ππ’ αξηζκ. Β8/20
ε
 ΤΝ/11-9-2015 (ΑΓΑ:7ΜΧ46906Η-Η6Ξ) απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

δ) Σελ α/α: 604 Απφθαζε Γηνηθεηή αλάιεςεο δαπάλεο  ΑΓΑ:6ΚΡ46906Η-ΠΑ2. 
      ε) Σηο επείγνπζεο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο καο  

ζη) Σν Ν. 4281/14 (Α΄160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα    
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ζηα άξζξα πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 201 ηνπ ηδίνπ Νφκνπ. 
δ) Σν Π.Γ. 118/07 (Α΄ 150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», ζπκπιεξσκαηηθά ζην Π.Γ. 60/07 (Α΄64). 
ε) Σελ ππ’ αξηζ. 18130/11-7-2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη 
εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ 
εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (Β’ 1226 
ζ) Σν Ν. 4155/2013 (Α΄120) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο Γηαηάμεηο».  

η) Σνλ Ν. 2286/1995 «Πξoκήζεηεο ηoπ Γεκφζηoπ ηoκέα θαη ξπζκίζεηο ζπvαθψv ζεκάησv….» 

ηα) Σν Π.Γ. 60/2007 (Α΄ 64) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ 
πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία. 

ηβ) Ο Ν.4392/2016 (ΦΔΚ Α΄100/31-5-2016) «Κχξσζε ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Διιεληθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο γηα ηελ Ακνηβαία Ίδξπζε Πνιηηηζηηθψλ 
Κέληξσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,άξζξν δεχηεξν. 
 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Ο Τ Μ Δ 

    Ζιεθηξνληθφ αλνηθηφ ηαθηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ  πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα   ησλ εηδψλ  πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ ηεο παξνχζαο θαη 
απνηειεί αλαπφζπαζην  κέξνο απηήο. 
1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα 
απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηξηάληα  εκεξψλ (30) απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο θαη 
ηεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο 
ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. 

 
2. ΣΟΠΟ  -  ΥΡΟΝΟ  ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ    ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 
ΣΟΤ ΔΖΓΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ          
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ  

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηαδηθηπαθή πχιε  
www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 
 
 

 
17-06-2016 

 
 

17-06-2016 
 

4/07/2016 
ΧΡΑ 
17:00 

 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ζην χζηεκα.  
 

Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο  ΤΑ Π1-2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 
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ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»-Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 
γίλεηαη , φπσο πεξηγξάθεηαη ζηo ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β’. 

 
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 
α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 
Β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 
Γ) ζπλεηαηξηζκνί 
δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ  
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ 

ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε 
ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
4. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή,  ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. Καη λα 
εγγξαθνχλ  ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. – Γηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο 
ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο : 

4.1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:: 

 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ 
δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην 
Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 
Πξνκεζεηψλ.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ 
Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ 
(VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν 
ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ 
απνζηέιινληαο: 

-  είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
-  είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία  λα 
δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

5.2 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 
5.3  Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε 

ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν 
ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

 
5. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 
 
5.1. «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΔΗΓΧΝ»…… ……………   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α’   
5.2. «ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β’                  
5.3. «ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ»       ………………………………. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ’  
5.4. «ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ »……………………………………………………. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ’   
5.5. «ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ»,…………………………………… ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  E’  
5.6.  «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ» …………………     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Σ.΄  
5.7. «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ» …………………………..………..…… ..ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Ε.΄ 
 
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα 

έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ 
άξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο 
άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα, ήηνη κέρξη ηελ εκεξνκελία εθπλνήο ηεο 
πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15. Παξ. 2 πεξ. α ηνπ ΠΓ 118/07, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη 
δηθαίσκα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ έλζηαζεο. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο  πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή.  Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ 
εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 
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ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 
εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

 
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 
 
6. Ο πξνζθέξσλ πξνκεζεπηήο, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο 
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, 
επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
7. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:  
 
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε 

ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο.  
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ.  
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ 

πθίζηαληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
7.1 Δπίζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 

15% θαη κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 50%, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 21 ηνπ ΠΓ 118/2007.  

7.2 ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

 
8. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν  βαξχλνπλ ην Διιεληθφ  Γεκφζην. H δηαθήξπμε ζα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο www.agpavlos.gr θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε  
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..  

 
 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ - ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 
Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 
1. ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 
14-06-2016 φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 17-06-2016. 
2. ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 16-06-2016 φπνπ θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 17-06-2016. 
α. Οηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο: 
1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 
2. ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 
β. Ζκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο: 
1. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
 
 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
α.α. 

 
ΔΡΗΓΖ ΠΔΣΡΟ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ 
MSc Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο 
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ΠΑ Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α    Α΄ 
 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
 

ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ ΚΟΠΟ 

 
1.1. Ζ Σερληθή πεξηγξαθή απηή θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ησλ ππφ πξνκήζεηα 

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ» 
γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΝΗΚΟΤ  ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΑΓΗΟ   ΠΑΤΛΟ».  Χο 
«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ» θέξνληαη ζην εμήο, φια ηα βηνινγηθά, βηνρεκηθά, αλνζνινγηθά ή άιια πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηε δηελέξγεηα ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ. 
 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
 
2.1 ΓΔΝΗΚΑ 
 
2.1.1. Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο 
επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. 
2.1.2. Με απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνδεηθλχεηαη έγγξαθα, ζα πξέπεη εμαζθαιίδεηαη ε 
δπλαηφηεηα γηα ζπλερή θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα δηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 
απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ 
(standards, controls) ζε πνζφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα κε παξαθσιχεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ 
εξγαζηεξίνπ. 
 
2.2. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΦΤΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΗΓΗΟΣΖΣΔ  
2.2.1. ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ 
 
2.2.1.1. Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: 
2.2.1.1.1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε αλαιπηέο. 
2.2.1.1.2. Να ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4.2.9. ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Γ1. 
2.2.1.1.3. Να έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηφλ καθξφηεξν ρξφλν ιήμεσο. 
2.2.1.1.4. Να ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη. 
2.2.1.1.5. Να έρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία . 
2.2.1.1.6. Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο: 
α) Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα κελ έρνπλ 
παξέιζεη ηα 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ. 
β) ε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξν ηεο ιήμεψο ηνπ θαη ελψ έρνπλ ηεξεζεί νη 
πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεψο ηνπ, λα ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηαο. 
2.2.1.1.7. Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φισλ 
ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεσο κεηά απφ 
ζρεηηθά αλαθνξά ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 
2.2.1.1.8. Όια ηα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα ζα αμηνινγεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο θαη ζα 
ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο. 
 
2.2.2. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  
2.2.2.1. Πξνδηαγξάθνληαη νη αθφινπζνη  Σχπνη Απηφκαησλ  Αλαιπηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν 
Θεζζαινλίθεο «ΑΓΗΟ   ΠΑΤΛΟ». 
2.2.2.2. Δθηεινχκελεο εμεηάζεηο: Οη αλαθεξφκελεο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β1 θαη πιένλ απηψλ. 
2.2.2.3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ:  
Γηα ηνπο πξνο δηάζεζε  Αλαιπηέο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο: 
 
2.2.2.3.1.: ΣΤΠΟ 1.  
                Μ1 - ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ  
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  
ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ (ΣΤΠΟΤ Α) 

 
2.2.2.3.1.1. Ο πξνζθεξφκελνο αλαιπηήο λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηπραίαο πξνζπέιαζεο (random access) 
θαη λα ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο ρεκεηνθσηαχγεηαο.  
2.2.2.3.1.2.  Να είλαη ζπλερνχο θφξησζεο δεηγκάησλ θαη αληηδξαζηεξίσλ ρσξίο δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  
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2.2.2.3.1.3.  Να κεηξά ηα επείγνληα δείγκαηα (STAT) νπνηαδήπνηε ζηηγκή, άκεζα, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ .  
2.2.2.3.1.4.  Να δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο αλίρλεπζεο ηεο ζηάζκεο ησλ δεηγκάησλ θαη λα πξνεηδνπνηεί κε νπηηθφ 
ζήκα πξηλ εμαληιεζεί νπνηνδήπνηε αληηδξαζηήξην, βαζκνλνκεηήο ή άιιν αλαιψζηκν. 
2.2.2.3.1.5. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ςπγείν γηα ηελ θχιαμε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αληηδξαζηεξίσλ ζηνπο 2- 
10

ν  
C

 
.   

2.2.2.3.1.6. Να έρεη δπλαηφηεηα απηφκαηεο επαλάιεςεο εμέηαζεο, (Rerun) θαη απηφκαηεο  εθηέιεζεο λέαο εμέηαζεο 
(Reflex ) αλάινγα κε ην απνηέιεζκα. 
2.2.2.3.1.7.  Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν πιήξεο πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ.  
2.2.2.3.1.8.  Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάγλσζεο barcode γηα ηα δείγκαηα θαη  ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη ακθίδξνκε 
επηθνηλσλία κε εμσηεξηθφ ινγηζκηθφ. 
2.2.2.3.1.9. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλίρλεπζεο πήγκαηνο θαη θπζαιίδσλ ζηα δείγκαηα θαη ηα αληηδξαζηήξηα θαη λα 
παξέρεη δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη επηζήκαλζεο βιαβψλ θαη ελδείμεηο επί ηεο νζφλεο. 
2.2.2.3.1.10. Να δηαζέηεη δεηγκαηνιήπηε ηνπιάρηζηνλ 50 δεηγκάησλ. 
2.2.2.3.1.11. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο. 
2.2.2.3.1.12. Σα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ λα είλαη φινη έηνηκνη πξνο ρξήζε ρσξίο λα 
απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή άιιε πξνεηνηκαζία. 
2.2.2.3.1.13. Να δηαζέηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζε 
ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ κε δαπάλεο ηνπ. 
2.2.2.3.1.14. Να ππνζηεξίδεηαη απφ ζχζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο (UPS). 
2.2.2.3.1.15. Να εθηειεί φιεο ηηο εμεηάζεηο ηηο ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αίκαηνο ησλ Αηκνδνηψλ ζχκθσλα 
κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΚΔΑ. 
2.2.2.3.1.16. Να ππάξρεη πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ ηε ρξήζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή θαη αληηδξαζηεξίσλ 
ζε Κέληξα Αηκνδνζίαο ηεο Διιάδνο. 
2.2.2.3.1.17. Σα ηεζη γηα χθηιε ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηε δνθηκαζία RPR εάλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ην ΔΚΔΑ ( 
ειέγρνπλ ηνλ ίδην ινηκνγφλν παξάγνληα ). 
2.2.2.3.1.18.  Δάλ ην κεράλεκα έρεη θάπνην επηπιένλ πιενλέθηεκα, φζνλ αθνξά ηνλ ηνινγηθφ έιεγρν πνπ 
εθηεινχκε, ζα ιεθζεί ζνβαξά ππ’ φςηλ.  
2.2.2.3.1.19.  Να θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο φπνπ ζα απαληψληαη κία πξνο κία νη πξνδηαγξαθέο θαη λα 
ηεθκεξηψλνληαη κε παξαπνκπέο ζε ηερληθά θπιιάδηα ή prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
2.2.2.3.1.20.  Ζ πξνζθέξνπζα εηαηξεία λα αλαιάβεη κε δηθή ηεο δαπάλε, ην θφζηνο ηνπ Δμσηεξηθνχ Πνηνηηθνχ 
Διέγρνπ φισλ ησλ  εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο αλαιπηέο ηεο, απφ άιινλ αλεμάξηεην πξνκεζεπηή  
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαη δηαπηζηεπκέλνο 
σο πξνο ηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο. 
 
2.3. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
 
2.3.1. Κάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ηα παξαθάησ έληππα θαη πηζηνπνηεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπ: 
2.3.1.1. Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ηα πξνζθεξζέληα ζηνλ δηαγσληζκφ αληηδξαζηήξηα 
θαη αλαιψζηκα (πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην κεράλεκα) πξνηείλνληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ Οίθν γηα θαλνληθή 
ρξήζε, φηη είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα ειεθηξνληθά θαη κεραληθά κέξε ηνπ κεραλήκαηνο θαη φηη δελ ζα 
επεξεάζνπλ ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ. 
2.3.1.2. Βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο φηη ε πξνζθέξνπζα εηαηξία (πξνκεζεπηήο) είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλε σο πξνο ηελ παξνρή πιήξνπο Σερληθήο θαη Δπηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο (service, αληαιιαθηηθά, 
θιπ.) θαη φηη ζηειέρε ηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηα εξγνζηάζηα ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο. 
Απνδεηθηηθά σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηάξθεηα ζα ζπλππνβιεζνχλ κε ηελ βεβαίσζε. 
2.3.1.3. Καηάζεζε ζηνηρείσλ κε ηελ πςειή επαλαιεςηκφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο, ηεθκεξησκέλε κε πηζηνπνηεηηθά θαη 
γξαθηθέο παξαζηάζεηο απφ ηνλ Οίθν θαηαζθεπήο. 
2.3.1.4. Καηάζεζε πιήξνπο αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ (απφ ην κεράλεκα) ζε ζρέζε κε ηηο 
εθάζηνηε κεζφδνπο αθνξάο. 
2.3.1.5. Ζ θαηάζεζε Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/86 φηη κε ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο ζα παξαδψζεη 
θαη βεβαίσζε ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο φηη ην κεράλεκα (αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ζεηξάο, S/N) θαηαζθεπάζηεθε ηελ 
ηειεπηαία δηεηία. 
2.3.1.6. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλαθεξπρζεί κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν 
δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλαιπηψλ, εθφζνλ απηνί ππεξβαίλνπλ ηελ ηεηξαεηία απφ ηελ 
εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπο. 
2.3.1.7. ε πεξίπησζε πνπ ν κεηνδφηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ δελ είλαη κεηνδφηεο θαη γηα ηνλ επφκελν 
δηαγσληζκφ ππνρξενχηαη ζηελ απφζπξζε ησλ αλαιπηψλ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξηζζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν 
ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
2.3.1.8. πκκφξθσζε CE ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 89/336/ΔΟΚ γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 
ζπκβαηφηεηα (θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 94649/8682/93), πηζηνπνηεηηθφ ειεχζεξεο θπθινθνξίαο απφ ηελ αξκφδηα 
Αξρή ηεο ρψξαο παξαγσγήο. 
2.3.1.9. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο απνηειεί αηηία απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 
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2.3.1.10. Πεξηγξαθή ηνπ κεραλήκαηνο πνπ ζα πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ 
Διιεληθή.  Σπρφλ αζήκαληεο παξεθθιίζεηο απφ ηα θαζνξηδφκελα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.2. ηεο παξνχζεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο εθ’ φζνλ δελ 
είλαη ή δελ πζηεξνχλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, αιιά θαη ηηο ζπκπιεξψλνπλ πξνο ην θαιχηεξν.  Ζ 
επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο επί ησλ 
αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξέζηαηε δηαπίζησζε ησλ ηερληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ηεο ζπζθεπήο ή αθφκε θαη ηελ επίδεημε ζε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, ρσξίο θακία 
απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή. 
2.3.1.11. Γηαθεκηζηηθφ βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξίαο (PROSPECTUS) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνπ ζα 
πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 
2.3.1.12. Έγγξαθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη ζα πξνζθνκίζεη ην κεράλεκα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 
2.3.1.13. Έγγξαθε δήισζε φηη εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 
χκβαζεο φπσο αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 3.2.1. σο επίζεο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέζεη εηδηθφ 
ηερληθφ ν νπνίνο ζα επηδείμεη ζην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ θαζψο θαη ηα 
πξνζηαηεπηηθά κέηξα αζθαιείαο πξνζσπηθνχ θαη πιηθνχ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 3.2.1.2. 
1.3.1.14. Έγγξαθε εγγχεζε – δήισζε γηα ηε δπλαηφηεηα ππνζηεξίμεσο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 
3.2.1.2. (κε επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά, βαζκνλφκεζε, ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θηι. ) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.1.2.  
 
3. ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ – ΟΡΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ 
3.1 Σα ππφ πξνκήζεηα αληηδξαζηήξηα πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1. ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ 
ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ. 
3.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη (κε ηελ πξψηε παξάδνζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ) θαη ηα 
παξαθάησ, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην δηαηηζέκελν απ’ απηφλ κεράλεκα: 
3.2.1. Έγγξαθε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χκβαζεο απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν Δξγνζηαζηαθφ Αξηζκφ (Serial Number), ν νπνίνο 
ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ.  Μέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ν 
πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα επηζθεπάδεη ή λα αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε εμάξηεκα ή κέξνο ηνπ, ή θαη νιφθιεξν 
ην ζχζηεκα (κεράλεκα, φξγαλν, ζπζθεπή) ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Τπ’ φςε φηη: 
3.2.2.1. Σν εθηφο ιεηηνπξγίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή γηα 
ηε βιάβε θαη ιήγεη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία.  Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ζε θακία πεξίπησζε ηηο δχν (2) ψξεο.  Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ επείγνληα 
ραξαθηήξα θαη γηα ην δηάζηεκα πνπ ην κεράλεκα ζα κείλεη εθηφο ιεηηνπξγίαο (κέγηζην 2 ψξεο) λα έρεη κεξηκλήζεη 
γηα ηελ θάιπςε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ (εθεδξηθφο αλαιπηήο, ζπληήξεζε ηπρφλ ππαξρφλησλ ή άιινο). 
Ο ηφπνο πνπ πξνηείλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ζε πεξίπησζε βιάβεο, 
πξέπεη λα πεξηγξαθεί ζαθψο. 
3.2.1.2. Έγγξαθε δήισζε φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ πάλσ 
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο, νξγάλνπ ή ζπζθεπήο ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 
 
3.3. ΔΛΔΓΥΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ.   
Ο καθξνζθνπηθφο έιεγρνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ δηαηηζέκελνπ κεραλήκαηνο, γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή ειέγρνπ θαη παξαιαβήο ζε θάζε παξάδνζε θαη ζα απνζθνπεί ζηε δηαπίζησζε: 
3.3.1. Σεο θαιήο θαηαζηάζεσο απφ άπνςε εκθαλίζεσο, πιεξφηεηαο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαθψζεσλ ή θζνξάο. 
3.3.2. Σεο ζπκθσλίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ είδνπο κε απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε. 
3.3.3. Σεο χπαξμεο ησλ εγγξάθσλ θαη εληχπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.3. , 3.1. θαη 3.2. 
3.3.4. Σελ παξάδνζε εγρεηξηδίνπ ρξήζεσο γηα θάζε αλαιπηή ζηελ Διιεληθή. 
 
3.4. Πξηλ γίλεη ν έιεγρνο ησλ παξαπάλσ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
δηαζέζεη εηδηθφ ή εηδηθνχο ηερληθνχο σο παξ. 2.3.1.13. πνπ ζα παξακείλνπλ ζηε δηάζεζε ηεο επηηξνπήο γηα επίδεημε 
θαη εμεγήζεηο πάλσ ζην ρεηξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζεσξία ηνπ ππφ πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο.  Ζ δηάξθεηα ηεο 
επίδεημεο απηήο ζα είλαη απφ κία (1) εκέξα έσο έμη (6) ην πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο επηηξνπήο, 
ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
3.5. Πξηλ γίλεη ε παξαιαβή ηνπ δηαηηζεκέλνπ κεραλήκαηνο ζα πξέπεη λα δνθηκαζηεί ζε δνπιεηά ξνπηίλαο γηα 
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέξεο θαη ίζσο πεξηζζφηεξν αλ απαηηεζεί απφ ηελ ππεξεζία. 
 
4. ΓΗΑΦΟΡΑ 
4.1. Δπηζεκάλζεηο Παξαδφζεσο. 
4.1.1. ε θαηάιιειε ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο λα επηθνιιεζεί πηλαθίδα κε κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ νπνία ζα 
αλαγξάθνληαη. 
4.1.1.1. Ζ νλνκαζία, ην κνληέιν θαη ν Serial Number ηνπ κεραλήκαηνο. 
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4.1.1.2. Σα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη πξνκεζεπηή. 
4.1.1.3. Ο αξηζκφο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ην έηνο ππνγξαθήο ηεο. 
4.1.2. Οη φξνη ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.1 , 2.3.1. είλαη 
απαξάβαηνη. 
4.1.3. Οη φξνη ηεο παξνχζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2. είλαη δεζκεπηηθνί γηα ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ. 
Όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, εθπξφζεζκε παξάδνζε, αθαηαιιειφηεηα εηδψλ, απφξξηςε απηψλ θαη 
αληηθαηάζηαζε θηι. Ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 Κ.Π.Γ.  
 
4.2. ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧ 
4.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιεη θαη ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΔΧ.  Απηφ 
είλαη θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πεξηγξαθήο.  ην θχιιν απηφ ζα 
αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή απνθιίζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
πξνζθεξφκελσλ  αληηδξαζηεξίσλ θαη ηνπ κεραλήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα πεξηγξαθή.  
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν. 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β1 - Α 

 
ΠΗΝΑΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΠΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ  ΑΝΧΣΔΡΧ 
Οη εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ, ηνλ παξαθάησ αξηζκφ εμεηάζεσλ αλά είδνο  εμέηαζεο  εηεζίσο. 

 
Β1.1.ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΟΤ Μ1 - ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ 

(ΣΤΠΟΤ Α) 
 

Α/Α Πεξηγξαθή 
είδνπο 
γξαθείνπ 
πξνκεζεηψλ 

Μνλάδα 
κέηξεζεο 
γξαθείνπ 
πξνκεζεηψλ 

7κελνπ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1 HBsAg ΔΞΔΣΑΖ 7.000 

1. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ηειεπηαίαο γελεάο, γηα ηνλ 
πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηγφλνπ ηεο Ζπαηίηηδαο Β ζε 
νξφ ή πιάζκα θαη λα εθαξκφδεηαη ζε πιήξσο 
απηνκαηνπνηεκέλν αλνζνινγηθφ αλαιπηή  ηερλνινγίαο ηπραίαο 
πξνζπέιαζεο (random access) 
2. Ζ αξρή πξνζδηνξηζκνχ λα ζηεξίδεηαη ζε ρεκεηνθσηαχγεηα . 
3. Ζ αλαιπηηθή επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
ή θαιχηεξε ησλ  0,20 ng/ml   θαη γηα ηνπο δχν ππφηππνπο ad & 
ay ελψ ε εηδηθφηεηα λα είλαη > 99,50 % .  
4.  Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο λα είλαη 
έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα κελ απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή 
πξνζέξκαλζε απηψλ. 
5. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε 
βαζκνλφκεζε (θακπχιε) γηα θάζε εμέηαζε λα έρεη 
ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδσλ.. 
6. Σα αληηδξαζηήξηα λα θέξνπλ CE.  

2 HCV ΔΞΔΣΑΖ 7.000 

1. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ηειεπηαίαο γελεάο, γηα ηνλ 
πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληηζψκαηνο έλαληη ηνπ ηνχ ηεο  
Ζπαηίηηδαο C ζε νξφ ή πιάζκα θαη λα εθαξκφδνληαη ζε 
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν αλνζνινγηθφ αλαιπηή  
ηερλνινγίαο ηπραίαο πξνζπέιαζεο (random access) 
2. Ζ αξρή πξνζδηνξηζκνχ λα ζηεξίδεηαη ζε ρεκεηνθσηαχγεηα. 
3. Να αληρλεχνληαη απνδεδεηγκέλα φια ηα αληηζψκαηα έλαληη 
ησλ δνκηθψλ θαη κε δνκηθψλ πεξηνρψλ ηνπ ηνχ.  
4. Ζ επαηζζεζία θαη ε εηδηθφηεηα ηεο εμέηαζεο λα είλαη > 99 %. 
5. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο λα είλαη 
έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα κε απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή 
πξνζέξκαλζε απηψλ. 
6. Να κελ απαηηνχληαη ζπλερείο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε 
βαζκνλφκεζε (θακπχιε) γηα θάζε εμέηαζε λα έρεη 
ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδσλ. 
7. Σα αληηδξαζηήξηα λα θέξνπλ CE.  

3 
HIV ½ Ag/Ab 

 
ΔΞΔΣΑΖ 7.100 

1. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ηειεπηαίαο γελεάο, γηα ηνλ  
ηαπηφρξνλν πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ αληηζσκάησλ έλαληη ησλ 
ηψλ HIV-1. HIV-2 ζε νξφ ή πιάζκα θαζψο θαη ηνπ αληηγφλνπ 
p24 θαη λα εθαξκφδεηαη ζε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν 
αλνζνινγηθφ αλαιπηή  ηερλνινγίαο ηπραίαο πξνζπέιαζεο 
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(random access) 
2. Ζ αξρή πξνζδηνξηζκνχ λα ζηεξίδεηαη ζε ρεκεηνθσηαχγεηα.  
3. Να ρξεζηκνπνηνχληαη, 
αλαζπλδπαζκέλα αληηγφλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ηηθέο 
πξσηετλεο - HIV-1, HIV-2 θαζψο θαη κνλνθισληθά αληηζψκαηα 
γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ αληηγφλνπ. 
4. Ζ επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο λα είλαη 100 % θαη γηα ηνπο δχν 
ηνχο HIV-1, HIV-2 ελψ ε εηδηθφηεηα ζε δείγκα ειέγρνπ 
εζεινληψλ αηκνδνηψλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  99,50 %. 
5. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο λα είλαη 
έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα κε απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή 
πξνζέξκαλζε απηψλ. 
6.  Να κελ απαηηνχληαη ζπρλέο βαζκνλνκήζεηο, δειαδή ε 
βαζκνλφκεζε (θακπχιε) γηα θάζε εμέηαζε λα έρεη 
ζηαζεξφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδσλ. 
8. Σα αληηδξαζηήξηα λα θέξνπλ CE.   

4 HTLV   I/II ΔΞΔΣΑΖ 7.100 

1. Σα αληηδξαζηήξηα λα είλαη ηειεπηαίαο γεληάο γηα ηνλ 
ηαπηφρξνλν πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ αληηζσκάησλ έλαληη ησλ 
ηψλ HTLV I, HTLV II ζε νξφ ή πιάζκα θαη λα εθαξκνδνληαη ζε 
πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν αλνζνινγηθφ αλαιπηή ηερλνινγίαο 
ηπραίαο πξνζπέιαζεο (random access). 
2. Ζ αξρή πξνζδηνξηζκνχ λα ζηεξίδεηαη ζε ρεκεηνθσηαχγεηα 
θαη  λα εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή ιαλζαζκέλσλ 
απνηειεζκάησλ ιφγσ εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 
«πξνδψλεο». 
3. Ζ επαηζζεζία ηεο εμέηαζεο λα είλαη  > 99,50  % θαη γηα ηνπο 
δχν ηνχο  HTLV I θαη HTLV II, ελψ ε εηδηθφηεηα ζε δείγκα 
ειέγρνπ εζεινληψλ αηκνδνηψλ λα είλαη > 99 %. 
4. Όια ηα αληηδξαζηήξηα θαζψο θαη νη βαζκνλνκεηέο λα είλαη 
έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα κελ απαηηείηαη αλαζχζηαζε ή 
πξνζέξκαλζε απηψλ. 
5. Σα αληηδξαζηήξηα λα έρνπλ θξηζεί θαηάιιεια γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ αηκνδνηψλ θαη λα θέξνπλ  CE.  
 

 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ1 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ 
1. Όξνη Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
1.1. Γείγκαηα 
Καηά ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επίδεημεο δηελέξγεηαο ησλ 
εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξφκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο. 
1.2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ: 
α) Υψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ 
β) Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο 
γ) ρξφλν παξάδνζεο ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαγγειία 
δ) ρξφλν δσήο (εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεσο 
ε) Σε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
1.3. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε Αξκφδηαο αξρήο ηεο Υψξαο πνπ βξίζθεηαη ην 
εξγνζηάζην παξαγσγήο αληηδξαζηεξίσλ, ε νπνία ζα βεβαηψλεη φηη ην εξγνζηάζην δηαζέηεη άδεηα δπλαηφηεηαο 
παξαγσγήο in vitro αληηδξαζηεξίσλ. 
2. Παξάδνζε – παξαιαβή 
2.1. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ λα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο παξαγγειίαο, απφ 
ην Φαξκαθείνπ ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ, ζε πνζφηεηεο πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο εβδνκαδηαίεο αλάγθεο ηνπ θάζε 
Ννζνθνκείνπ θαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ, γηα πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο ησλ πξνυπνινγηδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο 
ελφο (1) κελφο 
2.2. αλ ηφπνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδνληαη νη απνζήθεο ηνπ Φαξκαθείνπ ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ 
ηζρχνπζα ζ’ απηφ δηαδηθαζία. 
3. Σερληθνί πεξηνξηζκνί 
3.1. Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη κε βάζε ηηο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α1. 
3.2. Οη κεηνδφηεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο (νηθνλνκηθή θαη ηερληθή), φηη ην είδνο πνπ 
πξνζθέξνπλ εθπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πεξηγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο.  
3.3. ηελ πεξίπησζε ηνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηά πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 
απνθιίζεηο απηέο δελ αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη απφ ηελ επηηξνπή επνπζηψδεηο. Γηα ην 
ιφγν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ κε ιεπηνκέξεηεο γηα λα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. 
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4. πζθεπαζία 
4.1. Ζ ζπζθεπαζία ζα είλαη φπσο απηή ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, ρσξίο άιιε ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ησλ 
ζρεηηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή. 
4.2. ε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη νη παξαθάησ ΔΝΓΔΗΞΔΗ: ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά εθηφο εάλ ε Τπνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο 
ηεο Οδ. 98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά: 
4.2.1. Δπσλπκία θαη δηεχζπλζε θαηαζθεπαζηή. Δάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεχεη ζε ρψξα εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλφηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ 
αληηπξνζψπνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
4.2.2. Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην 
δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ηελ πνζφηεηά ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. 
4.2.3. Καηά πεξίπησζε, ηελ έλδεημε «ΣΔΗΡΟ» ή άιιε έλδεημε, κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη ε εηδηθή κηθξνβηνινγηθή 
θαηάζηαζε ή θαηάζηαζε απφ πιεπξάο θαζαξηφηεηαο. 
4.2.4. Σνλ θσδηθφ ηεο παξηίδαο, κεηά απφ ηε ιέμε «ΠΑΡΣΗΓΑ» ή ηνλ αχμνληα αξηζκφ 
4.2.5. Ζ εκεξνκελία, κέρξη ηελ νπνία ην πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιψο, ρσξίο ππνβηβαζκφ ηεο 
επίδνζεο. 
4.2.6. Καηά πεξίπησζε, έλδεημε, κε ηελ νπνία ζα επηζεκαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα «πξντφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  in 
vitro» ή » κφλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ». 
4.2.7. Σηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή θαη ρεηξηζκνχ. 
4.2.8. Σηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο ή θαη πξνθπιάμεηο. 
4.2.9.  ε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ ζηα Διιεληθά εθηφο εάλ ε 
Τπνπξγηθή απφθαζε ελαξκφληζεο ηεο Οδ. 98/79/Δ.Κ. νξίδεη δηαθνξεηηθά σο εμήο: 
α. Σα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο ησλ 5.2.4. θαη 5.2.5. 
β. Σελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ αληηδξψληνο πξντφληνο θαη ηελ πνζφηεηα ή ηε ζπγθέληξσζή ηνπ ή ησλ 
δξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ή ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ηνπ ζπλφινπ (kit). 
γ. Γήισζε φηη ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κέηξεζε 
δ. Σηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ην ρξφλν δηαηήξεζεο κεηά απφ ηελ πξψηε απνζθξάγηζε ηεο πξσηνηαγνχο 
ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ αληηδξαζηεξίσλ εξγαζίαο. 
ε. Σηο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαιπηηθή επαηζζεζία, ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αθξίβεηα, ηελ 
επαλαιεςηκφηεηα, ηελ αλαπαξαγσγηκφηεηα, ηα φξηα αλίρλεπζεο θαη ηηο γλσζηέο αιιειεπηδξάζεηο. 
ζη. Έλδεημε ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εηδηθνχ απηνχ 
εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη νξζψο 
δ. Σνλ ηχπν ηνπ δείγκαηνο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ηηο ηπρφλ εηδηθέο ζπλζήθεο ζπιινγήο, πξνεπεμεξγαζίαο 
θαη, θαηά πεξίπησζε, ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. 
ε. Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο αθνινπζεηέαο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο 
ζ. Σε δηαδηθαζία κεηξήζεσο πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη κε ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά 
πεξίπησζε: 

 Σεο αξρήο ηεο κεζφδνπ 

 Σσλ εηδηθψλ αλαιπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηδφζεσο (επαηζζεζία, εμεηδίθεπζε, αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα, 
αλαπαξαγσγηκφηεηα, φξηα αλίρλεπζεο, θάζκα κεηξήζεσλ, πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
γλσζηψλ ζρεηηθψλ παξεκβνιψλ), ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κεζφδνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, φζνλ αθνξά ηε 
ρξεζηκνπνίεζε, εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πιηθψλ κεηξήζεσλ αλαθνξάο 

 Σσλ πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θάζε επηπιένλ δηαδηθαζία ή ρεηξηζκφ, ν νπνίνο απαηηείηαη, πξηλ απφ ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ πξντφληνο (π.ρ. αλαζχζηαζε, επψαζε, έιεγρνο νξγάλσλ θ.α.). 

 Δλδείμεσλ γηα ην θαηά πφζνλ απαηηείηαη εηδηθή εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. 
η. Σε καζεκαηηθή κέζνδν, κε ηελ νπνία ππνινγίδνληαη ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα θαη  φπνπ απαηηείηαη ε κέζνδνο 
πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 
ηα. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη, ζε πεξίπησζε αιιαγψλ ζηηο αλαιπηηθέο επηδφζεηο ηνπ πξντφληνο 
ηβ. Σηο θαηάιιειεο γηα ηνπο ρξήζηεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε: 

 Σνλ εζσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ επηθχξσζεο 

 Αλαθνξά ζηνλ ηξφπν βαζκνλφκεζεο ηνπ πξντφληνο 

 Σα κεζνδηαζηήκαηα αλαθνξάο γηα ηηο πξνζδηνξηδφκελεο πνζφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο 
ηνπ πιεζπζκνχ αλαθνξάο πνπ πξέπεη  λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε 

 Αλ ην πξντφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ ή λα εγθαζίζηαηαη ή λα  ζπλδέεηαη κε άιια 
ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ή εμνπιηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη, ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, επαξθή 
ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηινγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ πξντφλησλ ή εμνπιηζκνχ 
πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη αζθαιήο θαη θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο. 

 Όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο νξζήο 
θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηε θχζε θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο 
βαζκνλφκεζεο πνπ απαηηνχληαη, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε πξφζζεηε επεμεξγαζία ή ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη, πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ην 
πξντφλ (π.ρ. απνζηείξσζε,  ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θ.ά. ). 

 Σηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ην ελδερφκελν θζνξάο ηεο πξνζηαηεπηηθήο ζπζθεπαζίαο. 
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 Λεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο επαλαπνζηείξσζεο ή απνιχκαλζεο. 
ηγ. Σηο πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο θαη αζπλήζεηο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ή ηε δηάζεζε ησλ δηαγλσζηηθψλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο, αλ ην δηαγλσζηηθφ πξντφλ πεξηέρεη νπζίεο αλζξψπηλεο ή δσηθήο πξνέιεπζεο, πξέπεη λα πθίζηαηαη ε 
πξνζνρή ησλ ρξεζηψλ ζηε δπλεηηθή κνιπζκαηηθή θχζε ηεο 
ηδ. Σελ εκεξνκελία εθδφζεσο ή ηεο πιένλ πξφζθαηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ ρξήζεο 
4.2.10. Μεηά ηελ θαηαθχξσζε, ν κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα επηζεκαίλεη επηπιένλ θάζε κνλάδα ζπζθεπαζίαο ησλ 
πιηθψλ πνπ παξαδίδνληαη κε: 
α) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή 
β) αξηζκφ ζχκβαζεο 
γ) Σελ έλδεημε «ΚΡΑΣΗΚΟ  ΔΗΓΟ» 
5. Άιινη Δηδηθνί Όξνη 
5.1. Ζ Τπεξεζία δελ ζα δερζεί νπδεκία δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηηκέο, αλά εμέηαζε, πνπ ζα  θαηαθπξσζνχλ ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χκβαζεο θαη γηα νπνηαδήπνηε αηηία. 
Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηκέο σο αθνινχζσο 
α. Σηκή αλά εμέηαζε 
β. Σηκή αλά Οκάδα εμεηάζεσλ, φπσο απηέο νκαδνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο πεξηγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Β1 
γ. Σηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ επηπξφζζεησλ πιηθψλ, 
φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (controls, calibrators) θαη ινηπψλ αλαιψζηκσλ αλά εκβαιιάγην – 
ζπζθεπαζία, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εμεηάζεσλ 
δ. Σελ αληηζηνηρία αληηδξαζηεξίσλ θαη παληφο είδνπο απαηηνπκέλσλ αλαισζίκσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο θάζε 
εμέηαζεο  
5.2. Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη κπνξεί λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα απφζπξζεο ηνπ πξντφληνο απφ ηελ 
αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελψλ, ησλ ρξεζηψλ 
ή, ελδερνκέλσο, άιισλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξαγκάησλ. 
5.3. Ο ειάρηζηνο κεληαίνο αξηζκφο ησλ εθηεινχκελσλ εμεηάζεσλ θαίλεηαη ζην  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β1. 
5.4. Ο αξηζκφο αλαιπηψλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέζεη αλά Ννζνθνκείν ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο, απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β1, ψζηε λα 
ππάξρεη δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ ζην πξσηλφ σξάξην. 
5.5. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα νξηζζεί γηα  επηά (7) κήλεο. 
6. Έιεγρνη – Απφξξηςε Τιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 
6.1. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν κε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα φισλ 
ησλ παξηίδσλ ησλ πξντφλησλ ηφζν θαηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο, κεηά απφ 
ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ Γηεπζπληνχ ηνπ Δξγαζηεξίνπ, αξθνχλησο ηεθκεξησκέλε. 
6.2. ε πεξίπησζε πνπ απνξξηθζεί απφ ηελ επηηξνπή  παξαιαβήο νξηζηηθά νιφθιεξε ή ζπκβαηηθή πνζφηεηα ή 
κέξνο απηήο, ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε  πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, λα 
αληηθαηαζηήζεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε κε άιιε, πνπ θαιχπηεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 
6.3. Σα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ, κέζα ζε 10 εκέξεο 
απφ ηελ πξνζθφκηζε ησλ λέσλ εηδψλ. 
6.4. Γηα ην επί πιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ή 
θφξησζεο, ν πξνκεζεπηήο ινγίδεηαη εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 
394/96 Κ.Π.Γ. 
Δάλ ηειηθά ν πξνκεζεπηήο δελ πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 
πνπ ηνπ δφζεθε, θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
 

ΛΗΣΑ ΔΗΓΧΝ  

Α/Α 
Κσδηθφο είδνπο 

γξαθείνπ πξνκεζεηψλ 
Πεξηγξαθή είδνπο 

γξαθείνπ πξνκεζεηψλ 

Μνλάδα 
κέηξεζεο 
γξαθείνπ 

πξνκεζεηψλ 

Πνζφηεηα 
Πξνυπνινγηζκφο 

είδνπο 

1 060105850010000 

Μ1 - ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΖ 
ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΜΟΓΟΣΧΝ 
(ΣΤΠΟΤ Α) 

ΣΔΜΑΥΗΑ 1 105.000€ 

2 060105850020001 HBsAg ΔΞΔΣΑΖ 7.000 0 

3 060105850020002 HCV ΔΞΔΣΑΖ 7.000 0 

4 060105850020003 HIV ½  Ag/Ab ΔΞΔΣΑΖ 7.100 0 

5 060105850020004 HTLV  I/II ΔΞΔΣΑΖ 7.100 0 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Β΄ 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ  ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 
1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ  ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
1.1. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη  απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά θαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη 
ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην  
λ.4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 11 ηεο  ΤΑ Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)», ζην Π.Γ 60/07 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζ ην Π.Γ. 118/07.  

Σα θαηά πεξίπησζε πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ζα πξέπεη επίζεο λα ππνβιεζνχλ εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ έλδεημε: 

 

«ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΆΣΔΤΖ 

ΜΔ ΑΡ. ΠΡΟΚΛΖΖ 2016-008/Γ   ΓΗΑ «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ 
ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ θαη  θξηηήξην θαηαθχξσζεο   ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά  » 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:……. 

 

 
 
1.2. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 
Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά»  θαη (β) έλαο (ππν)θάθεινο* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά».*(ππν)θάθεινο: θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ 
ηνπ ζπζηήκαηνο  ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

 

1.2.1. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» 
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά»  ππνβάιινληαη  ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα 
ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο.  πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη : 

 
1.2.1.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf  ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην 
λ.4155/13((ΦΔΚ/Α/29-5-2013) θαη ην άξζξν 11 ηεο  ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» , φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ : 

1.2.1.1.1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε   2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαηά ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/2014. Τπνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε 
κνξθή αξρείνπ pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε 
κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

1.2.1.1.2. Τπεχζπλε  δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ  λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία 
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ  παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη  ζηελ νπνία  δειψλεηαη  φηη,  κέρξη  θαη  ηελ  εκέξα  
ππνβνιήο  ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο : 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα   ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ 
εδ. α ηεο παξ. 2  άξζξνπ 6  ηνπ  Π.Γ. 118/07, ήηνη : 

η)ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο    Μαΐνπ  1997 (EE C 
195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο  δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE 
L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), 

iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο  νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  
πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ  παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  
νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 
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344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995  (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  
3424/2005 (Α΄ 305),  

v) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο   ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξενθνπίαο. 

vi) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ παξαθάησ άξζξσλ :  
-     30 παξ. 7, 9, 11, 12 θαη 14 
-     31 παξ. 4, 5 θαη 6  
-     32 παξ. 4 θαη 5 
-  35 παξ. 5 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη  λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ππεχζπλε δήισζε  ππνβάιινπλ : 
α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ  χκβνπινο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  
γ) ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ,  νη λφκηκνη  εθπξφζσπνί  ηνπ. 
δ) Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε  ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ.  
 
1.2.1.1.3. Τπεχζπλε  δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ  λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη  ζηελ νπνία  δειψλεηαη  φηη,  κέρξη  θαη  ηελ  εκέξα  
ππνβνιήο  ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο : 

α. Γελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ   άξζξνπ 6  ηνπ Π.Γ. 
118/07 θαηαζηάζεηο, δει.: δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε  θαη, επίζεο, φηη  δελ   ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

-Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή  ππφ άιιε  αλάινγε θαηάζηαζε 
θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε  δηαδηθαζία.   

β. Γελ  ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6   ηνπ Π.Γ. 118/07 
θαηάζηαζε, δει. φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920,  φπσο  εθάζηνηε   ηζρχεη, ή ππφ άιιεο 
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη  δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο   εθθαζάξηζεο  ησλ   αλσηέξσ  λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα 
αιινδαπά λνκηθά  πξφζσπα). 

γ. Γελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη  δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε   αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε.  

    -Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  ή ππφ άιιε αλάινγε 
θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.  

δ. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο  θνηλσληθήο αζθάιηζεο  (θπξίαο θαη 
επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο  θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο 
αζθάιηζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.   

ε. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ (ξεηά  θαηνλνκαδφκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δπηκειεηήξην  ή φηη 
αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο). 

Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ  ή ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηνηρα, θαζψο θαη ην 
αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξφζσπα ή ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο , 
πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξφζσπα .  

ζη. Γελ είλαη έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ  απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή 
ηνπ Π.Γ.60/2007 θαη φηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ  ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

δ.  Γελ  ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, θαηά ηα 
άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ. 118/07 θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

ε. Γελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ Ν.3588/2007 (Α΄153) 
ζ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο) . 
η. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα  ειεθηξνληθή ππνβνιή / έληππε πξνζθφκηζε φπνπ 

απαηηείηαη ησλ  δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 2 & 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ  Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.  

Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ε παξνχζα ππεχζπλε δήισζε  ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. 
Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 
 
1.2.1.1.4. Παξαζηαηηθφ  εθπξνζψπεζεο, θαηά ην άξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Π.Γ. 118/07, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο  δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 
1.2.1.1.5. Απφδεημε  θαηάζεζεο  ή  απνζηνιήο  δείγκαηνο, ζχκθσλα  κε  ην   άξζξν  11 παξ. 3  & 4  ηνπ  Π.Γ. 

118/07, ε νπνία εθδίδεηαη φηαλ θαηαηεζεί ην ζρεηηθφ δείγκα θαη ηελ νπνία πξέπεη λα επηζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». 
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1.2.1.1.6. Οη  πξνζθέξνληεο, ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά  ηνπο, δήισζε πνπ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζηελ  
νπνία  αλαθέξεηαη  ε  ρψξα  θαηαγσγήο  ηνπ  ηειηθνχ  πξντφληνο  πνπ  πξνζθέξνπλ (άξζξν18 παξ.1 ΠΓ 118/07). 

1.2.1.1.7. Tα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα   θάζε   ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  φπσο ην  
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ θαηά πεξίπησζε  Φ.Δ.Κ., ή  επηθπξσκέλν   αληίγξαθν  ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  
ηνηρεία  θαη  έγγξαθα  απφ  ηα  νπνία  πξέπεη  λα   πξνθχπηνπλ,  ν  Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ΑΔ , ηα  
ππφινηπα  πξφζσπα  πνπ  έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα 
έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ  απηφ  δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ  ην θαηαζηαηηθφ  αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή 
κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

1.2.1.1.8. Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν   πξνκεζεπηήο γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 

1.2.1.1.9. ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ( 1.2.1.1.9.) αθνξνχλ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο θαη πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

 
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 

ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε  πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
 
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθφ 
φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ « Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο –
ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ 
εθδνζεί /ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή . Χο ηέηνηα 
ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη : ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο , πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο 
θνξείο.   

 
1.2.1.2. Σερληθή πξνζθνξά 
ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά  ηα θάησζη : 
 
1.2.1.2.1. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά. πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη 
ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα..   Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή 
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα 
ηαπηίδνληαη.  ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ 
λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  

 
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.  
 
 Γειψζεηο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07 : 
α) Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο 
ηεο. 

β) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη 
ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.  
 Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, επηζπλάπηνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φηη ε 
θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε  ζηελ νπνία αλήθεη ή  ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή 
κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο 
έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 
πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο θαη ε ππεχζπλε δήισζε, ζα   απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε.  
Οη σο άλσ δειψζεηο θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη φηαλ ππνγξάθνληαη  απφ ηνλ ίδην δελ απαηηείηαη ζεψξεζε. 

 
1.2.1.2.2.  Γηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ.118/07. 
Α)Σα  απαηηνχκελα απφ  ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνηεηηθά, πνπ   βεβαηψλνπλ ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ 

πξνκεζεπηή ή ησλ ππνθαηαζθεπαζηψλ ηνπ, πξνηχπσλ δηαρείξηζεο (π .ρ  πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  θ.η.ι.), ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ  δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, 
δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα  Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation − EA) θαη κάιηζηα, 
κέινο ηεο αληίζηνηρεο  πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.  
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Β)  Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Οδεγίεο Σερληθήο Δλαξκφληζεο , ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίδνληαη 
φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά, γηα λα επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα 
ζρεηηθά θαλνληζηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα 
ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ 
ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή θαλνληζκψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ή 
ειέγρνπ πξντφλησλ, δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα 
δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation− 
EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.).  

Γ)  ε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε Δθζέζεσλ Γνθηκψλ Πνηνηηθνχ Διέγρνπ 
γηα ηα πξντφληα, απηέο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ε 
ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε επηκέξνπο απαηηήζεηο πνηφηεηαο (ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά) πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Οη Δθζέζεηο Γνθηκψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλα 
εξγαζηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή απφ εξγαζηήξηα αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ.  

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 
πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά) θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή εθηφο ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην 
θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

 Οη  δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 
απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

 

1.2.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 
ηνλ (ππν)θάθειν* κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά».  
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα..   Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη.  ε 
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 
ειεθηξνληθφ αξρείν pdf.  
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 
Οη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζπλνιηθή ηηκή αλά εμέηαζε. 
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλά εμέηαζε ζα πεξηιακβάλνπλ: 
Σν θφζηνο ησλ αληηδξαζηεξίσλ  
Σν θφζηνο ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ  
Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ 
Σν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπ αλαιπηή 
Σν θφζηνο παξαρψξεζεο ηνπ αλαιπηή θαη 
Οηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή αλά εμέηαζε ζα πξέπεη λα ππνινγηζζεί κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη 
απφ ηε δηαθήξπμε  θαη φρη ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ αλά ζπζθεπαζία. 
 
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη σο ζπλεκκέλν αξρείν ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πίλαθα ζηνλ νπνίν ζα 
αλαθέξνληαη ηηκέο γηα φια ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, φπσο: 
Αληηδξαζηήξηα 
Οξνχο βαζκνλφκεζεο θαη ειέγρνπ (controls, calibrations) θαη  
Λνηπά αλαιψζηκα, 
Με ηελ εκπνξηθή ηνπο ζπζθεπαζία ηνλ θσδηθφ ηνπ είδνπο θαη ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ 
 
Ζ ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλά αλαιπηή κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ πξέπεη λα 
μεπεξλά ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλά αλαιπηή. 
 
ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη  θαησηέξσ : 

1.2.2.1. Σηκέο 

-  Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ  

- Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, ζα 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

- Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα 
νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

- Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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- Dumping  – εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο  
α- Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ  πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή φηη ην 
πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ 
πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο.  

β- Οη πξνζθέξνληεο θαηαζθεπαζηέο ή εκπνξηθνί εθπξφζσπνη πξντφλησλ ρσξψλ πνπ δελ έρνπλ απνδερζεί ηα 
πξσηφθνιια Πνιπκεξψλ πκθσληψλ ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζην 
πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο κε ηελ ΔΔ, νθείινπλ εγγξάθσο λα δειψζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
φηη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ηνπο δελ είλαη απνδέθηεο πνιηηηθήο ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ή 
ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή Dumping) ή απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. 

γ- Γελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο ηεο πξναλαθεξζείζαο δήισζεο νη πξνζθέξνληεο πξντφληα πξνεξρφκελα 
απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία, ηνλ Καλαδά ηελ Απζηξαιία, ην Ηζξαήι 
θαη ηε Σνπξθία θαζψο θαη απφ θάζε άιιν θξάηνο πνπ απνδέρεηαη θαη εθαξκφδεη ζηνλ ρξφλν πνπ επηζπκεί, ηα ελ 
ιφγσ Πξσηφθνιια ηεο Π.Ο.Δ. ή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ Δ.Δ. ζην πιαίζην νινθιεξσκέλεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. 

      Οη ηηκέο ζα δίλνληαη σο εμήο:  
Η. Σηκή κνλάδνο  ζε ΔΤΡΧ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ γηα 

παξάδνζε ησλ εηδψλ. 
ΗΗ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην 

ζχζηεκα.  
ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ρσξίο ΦΠΑ επηβάιιεηαη   θξάηεζε χςνπο 2% ππέξ ςπρηθήο πγείαο, 4% Φφξνο 

πξνκεζεπηψλ, 0,10%  ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ε νπνία επηβαξχλεηαη κε ην 
λφκηκν ηέινο ραξηνζήκνπ  3% θαη ηεο επ’ απηνχ εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ 20% σο θαη θάζε άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε 
λφκηκε επηβάξπλζε. 

- Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο αλά αλαιπηή ρσξίο ΦΠΑ.  

- Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο 
πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 
παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο 
θαηαζθεπήο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ 
γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ή ηελ πξσηνηππία ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνκεζεηψλ, ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ ηελ 
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο . 

- Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

-  
1.2.2.2. Σξφπνο Πιεξσκήο 
 
     Ζ ηηκνιφγεζε ζα γίλεηαη γηα ην κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα παξαδίδεηαη κε ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α κεηά απφ θάζε 

ηκεκαηηθή, νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή. 
Σν Ννζνθνκείν ζα ζπγθξνηήζεη εηδηθή επηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο αλά εμέηαζε. Ζ επηηξνπή απηή ζα 

ζπλέξρεηαη αλά ηξεηο κήλεο παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ ρνξεγεηή θαη ζα ππνινγίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο 
αλάιπζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ, ην ζχλνιν ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην 
Ννζνθνκείν. Θα ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλά ηξεηο κήλεο. χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ε ξχζκηζε 
ζα γίλεηαη σο εμήο: 

Αλ ην θφζηνο έρεη ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή αμία, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ηνπ 
ππεξβάιινληνο πνζνχ, κε έθδνζε πηζησηηθνχ δειηίνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε θχιαμε, ζπληήξεζε θαη ρξήζε ησλ πιηθψλ πνπ παξέρεη ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα γίλεηαη 
απφ ην Ννζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ηα δεινχκελα απφ απηφλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Αλ ην θφζηνο είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή αμία, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 
ζπλνιηθνχ αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείνπ ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα έρεη 
νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ην Ννζνθνκείν. 

 Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο  θαη  ινηπά  ζηνηρεία,  ηζρχνπλ ηα  φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. 
(Π.Γ. 118/07) θαη ηελ κε αξηζκ. 2024709/601/0026/8-4-1998  απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ  

 ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή  ηζρχνπλ φζα 
αλαθέξνληαη ζην Ν. 4152 (ΦΔΚ 107/9-5-2013). 

 
1.2.2.3. Ρήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
 
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ Άξζξσλ 138 θαη 

182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.  
Οη πξνζθέξνληεο εθφζνλ δελ είλαη θαη θαηαζθεπαζηέο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο ξήηξαο ζηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία ηνπ πξντφληνο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη : 
 

 Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 
πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα.  

 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 
απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο   ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά  πνπ νξίδεη 
ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ  απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο  Γηαθήξπμεο 
ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 

 Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο παξνχζεο απνηειεί  απαξάβαην 
φξν θαη ε ππέξβαζή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.  

 Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ 
δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ 
εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, 
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 
ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή  ζα δίλεηαη αλά είδνο. 

 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ εμεηάζεσλ αλά αλαιπηή 
 
2. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή  08-07-2016 θαη ψξα 11:00 π.κ., κέζσ 
ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ 
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά». Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα 
πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ  ινηπψλ 
ζηνηρείσλ απηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή 
Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ 
πνπ απνζθξαγίζζεθαλ, Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», 
νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ 
πξνζθέξζεθαλ. 

 
3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
 
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ 

ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο: 
• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ηα κέιε ηεο, 

πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε 
θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά 
αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ 
• Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο. 
• Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο 
εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 
 
4.  ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/07, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη 
ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε  ζήκαλζε  
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«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.2.  Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη  απφ ηνλ πξνζθέξνληα  εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά). 

 
 
 
4.1. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ Ζ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ.  
 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηα νπνία ππνβάιινληαη θαηά 
ηα σο άλσ απφ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, θαηά πεξίπησζε είλαη : 

 

4.1.1.  Οη  Έιιελεο  πνιίηεο : 
4.1.1.1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ 

παξάγξαθν 4.1 έγγξαθε εηδνπνίεζε, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 
δηθαζηηθή απφθαζε,  

i) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, ήηνη  
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 

98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ  1997 (EE C 

195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE 
L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), 

- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK  ηνπ  
πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο,   ε  
νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 
344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  
3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 
δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξεσθνπίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 
ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf  ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

4.1.1.2.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 
πηψρεπζε  θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

4.1.1.3.  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

4.1.1.4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ  
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) .  

 
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα  δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ 4.1.1.2,  4.1.1.3 

θαη 4.1.1.4  εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη 
εθδίδεηαη  ην ζρεηηθφ  πηζηνπνηεηηθφ. 

 
4.1.1.5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην  νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ  θαη 

ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ  λα 
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο  σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή 
θηελνηξνθηθφ  επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή  βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή  ηνπ  Γεκνζίνπ  
ή  ηνπ  νηθείνπ  Ο.Σ.Α. 

 

4.1.2. Οη  αιινδαπνί :  
4.1.2.1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο  ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ  ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ  ην  νπνίν  λα  πξνθχπηεη  φηη  δελ  έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε  γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ  4.1.1.1.  

4.1.2.2. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ  ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ 
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 
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4.1.2.3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο,  απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.  

4.1.2.4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηαζηαζήο 
ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

4.1.2.5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο  εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ  
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα  ηνπ  νηθείνπ  Δπηκειεηεξίνπ   ή  ζε  ηζνδχλακεο  επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ  
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ  λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο  σο  
άλσ  έγγξαθεο  εηδνπνίεζεο.  

 

4.1.3. Σα  λνκηθά  πξφζσπα  εκεδαπά  ή  αιινδαπά :   
4.1.3.1. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 4.1.1 θαη 4.1.2 αληίζηνηρα. 
- Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο  αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, αθνξά ηνπο  Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ 
πξφζσπν είλαη Ο.Δ , Δ.Δ, Δ.Π.Δ. θαη IKE  ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ  Γηεπζχλνληα χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν 
είλαη  Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο λφκηκνπο  εθπξνζψπνπο  ηνπ. 

4.1.3.2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο  αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο  (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη  δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ ή  ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά  λνκηθά πξφζσπα) 

4.1.3.3. Βεβαίσζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη δελ έρνπλ ηεζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ηνπ αξ.99 ηνπ 
Ν.3588/2007 (Α΄153) 

 

4.1.4. Οη  ζπλεηαηξηζκνί :  
4.1.4.1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηά ηελ 

παξάγξαθν 4 έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή  άιιν  ηζνδχλακν  έγγξαθν  αξκφδηαο  δηνηθεηηθήο  ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο  ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη 
θαηαδηθαζζεί  κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα  αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ  
4.1.1.1.    

4.1.4.2. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ 4.1.1.2, 4.1.1.3 θαη 4.1.1.4 ηεο παξαγξάθνπ 4.1.1, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
εκεδαπνχο  ζπλεηαηξηζκνχο θαη  ησλ πεξηπηψζεσλ  4.1.2.2, 4.1.2.3 θαη 4.1.2.4.  ηεο παξαγξάθνπ 4.1.2, εθφζνλ  
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο 4.1.3.2 ηεο παξαγξάθνπ 4.1.3. 

4.1.4.3. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο  ιεηηνπξγεί  λφκηκα. 
 

4.1.5.  Οη  ελψζεηο  πξνκεζεπηψλ  πνπ  ππνβάινπλ  θνηλή  πξνζθνξά  
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή  

πηζηνπνηεηηθά, ή πνπ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη  λα 
αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ 
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ  αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε  δήισζε ζα 
δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα  δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ  ζπληξέρνπλ ζην 
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ  λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
 
5. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ»  
 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη δχν εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε 
έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα 
νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.  

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε.. 

 
6. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ 
 

Όηαλ απηφο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη ζε 
έληππε κνξθή έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα σο άλσ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνκεζεπηή κε  ηελ ακέζσο επφκελε  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε 
πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβάιιεη θαη πξνζθνκίδεη έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 
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φπνπ απαηηείηαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε  ηελ  ακέζσο επφκελε  ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ ππνβάιιεη ειεθηξνληθά 
θαη πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή  πεξηζζφηεξα απφ ηα 
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
6 ή/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α  ηνπ Π.Γ. 118/07 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ ππνβάιιεη 
ειεθηξνληθά θαη δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ 
πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ 
ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία 
φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ  ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07. 

 
 
7. ΔΝΣΑΔΗ  -  ΠΡΟΦΤΓΔ 
 

Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ 
Π.Γ. 118/07 θαη ην άξζξν 4 ηνπ  Ν. 3886/10 (Φ.Δ.Κ. 173 /A’)  «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη 
ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/665 
Δ.Ο.Κ¨» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην αξζ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51), κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ 
έγγξαθν κε κνξθή αξρείνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. 
Όζνλ αθνξά ζηελ θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά ππνβάιινληαη απφ ηνπο 
πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ .pdf πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ή βάζεη ηνπ 
Ν. 3943/2011        ( ΦΔΚ /Α/66/31-3-11) θαη ηεο Τπνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ» ΠΟΛ 
1163/3-7-13 ( ΦΔΚ 1675/Β/2013) φπσο θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ. 

 
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ 
αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα 
ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 
 
8. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
8.1. Ζ  Τπεξεζία  δηαηεξεί  ην  δηθαίσκα  θαηαθχξσζεο  κεγαιχηεξεο  πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη  

πνζνζηνχ  30%  θαη  κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 50%. 
8.2. Γηα θαηαθχξσζε  κέξνπο   ηεο   πνζφηεηαο  θάησ ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηελ Γ/με πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνπκέλε απνδνρή ηνπ πξνκεζεπηνχ. 
8.3. ε πεξίπησζε επαχμεζεο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
 
 
9. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  
9.1. Δ Γ Γ Τ Ζ  Δ Η  

9.1.1.  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα 
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα 
ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 

9.1.2. Κάζε πξνζθνξά ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο ησλ ΜΜΔ ή ησλ ελψζεψλ ηνπο θ.ι.π. ζπλνδεχεηαη 
ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο 
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ΦΠΑ ή ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ησλ εηδψλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

9.1.3. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα θαη ε 
παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο. 

9.1.4. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ 
εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 157, 
παξ. 1 πεξ. β, ηνπ Ν. 4281/14. 

9.1.5. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο  πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο 
ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα 
ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα. 

9.1.6.    Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/14. 
. 
 
9.2. ΠΑΡΑΣΑΖ / ΜΔΣΑΘΔΖ ΥΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΓΟΖ 
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Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ην ¼ απηνχ κε επηθχιαμε ησλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (ζρεη. αξ. 26 ηνπ ΠΓ 118/07) ή λα 
κεηαηίζεηαη . 

 
 
10.  ΤΜΒΑΖ 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, 
ζρέδην ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα.  

 
11. ΔΚΥΧΡΖΖ-ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ  
 

Ο πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο, θαη δελ δχλαηαη λα 
αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο ε νπνία έρεη 
ππνγξαθεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πκθσλίαο πιαίζην.  

Καη’ εμαίξεζε ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα ηελ 
θαηαβνιή ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί 
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή άιιε ρψξα ηεο ΔΔ. 

 
12. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία  έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη 

ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ 
θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν 
(ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β’ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ λ. 4155/2013 

   
Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄ 

 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Ζ επηινγή ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 53 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, θαη ζηηο απφ άπνςε πεξηερνκέλνπ αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ 
Π.Γ. 60/2007.  

 

Μέζνδνο Αμηνιφγεζεο  

 
1. Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο απφ νηθνλνκηθή άπνςε, αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο 

πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 
2. Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  γηα θάζε είδνο είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ 

κηθξφηεξν ιφγν (Λ), ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ κέρξη δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ, ηεο ηηκήο πξνζθνξάο 
(ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηνπ, φπνπ:  

 

 
α)  Κi =πγθξηηηθή Σηκή  Πξνζθνξάο i (ζπλνιηθφ θφζηνο) . 
β) Βi = ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία, δειαδή ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε 

νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο επί ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο  
i. Σα ζηνηρεία θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο δίλνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 4 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ.  

3. Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππφςε ε Σηκή Πξνζθνξάο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . 

4. Όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ εηδψλ  βαζκνιφγεζεο, βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 
5. Ζ βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη 

αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη λφκνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

6. Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο  
7. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ηνπ Λ κεηαμχ δχν πξνζθνξψλ ζα επηιεγεί ε πξνζθνξά εθείλε πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο 
ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη 
πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο  (ΠΓ 118/2007 Άξζξν 21 παξ. β) 

Bi

Ki
=Λi
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8. Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά. 

 

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο - Πίλαθεο Κξηηεξίσλ / πληειεζηψλ  

 
1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηε βαζκνιφγεζε επί κέξνπο νκάδσλ θξηηεξίσλ.  
2. Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε πξνζθνξάο.    
3. Σα Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δχν Οκάδεο, κε ηνπο 

αθφινπζνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο:  
 

ΠΗΝΑΚΑ  ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Α/Α ΚΡΗΣΖΡΗΑ πληειεζηέο θξηηεξίσλ 

 ΟΜΑΓΑ   Α  

   

1. 
πκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο 
απηέο θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 
Π.Γ.  118/2007    

30% 

2. 

Αλαιπηέο: 
 Πνηφηεηα, Σερλνινγία, απφδνζε, ηαρχηεηα, αμηνπηζηία ιεηηνπξγίαο απιφηεηα 
ζην ρεηξηζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, χπαξμε ζπζηήκαηνο, 
επηθνηλσλία ρεηξηζηή – νξγάλνπ, χπαξμε ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο 
πξνζσπηθνχ θαη πεξηβάιινληνο   

25% 

3. 

Αληηδξαζηήξηα : 
 Πνηφηεηα αμηνπηζηία, αθξίβεηα, επαλαιεςηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. 
 Γηάξθεηα ρξήζεσο – ζπλζήθεο ζπληήξεζεο 

15% 
 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ  Α 70% 

 ΟΜΑΓΑ Β  

1 Παξερφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ή δηαηήξεζεο. 5% 

2 
Ζ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο (SERVICE) κεηά ηελ πψιεζε θαη ηεο ηερληθήο 
βνήζεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε χπαξμεο 
αληαιιαθηηθψλ.  

15% 

3 Υξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ 10% 

 ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΟΜΑΓΑ Β 30% 

 ΤΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑΓΑ 100 % 

 
 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α    Γ’ 
 
Δ Η Γ Η Κ Ο Η      Ο Ρ Ο Η 
 

 Ζ χκβαζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζα ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο,  κε 
δηθαίσκα κνλνκεξνχο απφ πιεπξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γ.Ν.Θ. «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ») ηξίκελεο παξάηαζεο, 

 Σν Ννζνθνκείν ζα έρεη ην δηθαίσκα ππνβνιήο παξαγγειίαο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο 
χκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
 

ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ 
 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη ζην Ννζνθνκείν. Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά 
πξσηφθνιια παξαιαβήο. 

   
 
 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Δ´ 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α) 

Απαηηείηαη, ε ζπλππνβνιή πιήξνπο ειεθηξνληθνχ εγγξάθνπ Σερληθήο πξνζθνξάο, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ. 
Ο πξνκεζεπηήο ιακβάλεη γλψζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη δεζκεχεηαη φηη ζα 

ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο φξνπο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 
 

 
     

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Σ΄ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)............................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
2
) ......................................... 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
3
. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο  

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ  …………………………
4
 ππέξ ηνπ  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................…………………………………..
5 
 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,  

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο/ηνπο ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ..................... Γηαθήξπμε/Πξφζθιεζε/ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο .....................................................
6
 ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο / 

Αλαζέηνληνο θνξέα), γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο: “(ηίηινο ζχκβαζεο)”/ γηα ην/α 

                                            
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθφ πνζφ θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Αλαγξάθεηαη 
νινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ (άξζξν 157 λ. 4281/2014). 
4
   ν.π. ππνζ. 3. 

5  πκπιεξώλεηαη κε όια ηα κέιε ηεο έλωζεο / θνηλνπξαμίαο. 
6
  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ /  ππεξεζηψλ, θιπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ 

118/2007.  
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ηκήκα/ηα ...............
7 
 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλσηέξσ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο 

(σπέρ οσ η εγγύηση) θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε 

....................εκέξεο 
8
 απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………………….. 9.  

ή 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζην νπνίν 

επηζπλάπηεηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ ππέξ νπ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ην άξζξν ... ηεο 

Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο 

ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
10

.  

 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
11

. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

                                            
7
 Δθφζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο 

Γηαθήξπμεο/Πξφζθιεζεο/Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  
8
  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

9  ΗΜΕΘΩΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ: Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) 

εκέξεο ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, όπωο απηόο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α, εδαθ. β' 

ηνπ λ. 4281/2014).  
10  Άξζξν 157 παξ. 1 πεξ. α εδαθ γ ηνπ λ. 4281/2014. 
11  Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε 

ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ 

ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)
2
................................ 

 
Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ

3
. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..
4
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε 

ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..
5
/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”, ζχκθσλα κε ηελ 

(αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
6 

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    

εκέξεο
7 
απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
8
) 

ή  

                                            
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 

5
  Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία 

ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
6
  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ 

118/2007. 
7
  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

8  ύκθωλα κε ην άξζξν 25 πδ 118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΕΚΠΟΣΑ, ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο εγγύεζεο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξόλν πνπ κε βάζε ηε ζύκβαζε ν αγνξαζηήο 

ππνρξενύηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δύν (2) κήλεο ή κεγαιύηεξνο εθόζνλ απηό νξίδεηαη από ηε δηαθήξπμε.  
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κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
9
. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 
 

                                            
9  Ο θαζνξηζκόο αλωηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ηωλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Ειιάδα 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, κε 

ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεωηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο ζρεηηθήο ππεύζπλεο δήιωζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ   Ε΄ 
 
 
                  ΥΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΦΔΓΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
                         ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
     ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 
4ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ 
      ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
                 «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» 
ΔΘΝΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΖ 161   Σ.Κ. 55134 
ΣΖΛ. 2313304461-2313304463 
ΦΑΞ. 2313304452 
e-mail: promagpavlos@outlook.com  

www.agpavlos.gr 
 
 

 
ΤΜΒΑΖ 

                             
ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» 

ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ……………… 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ.  Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη 
απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ΚΑΔ 1359 

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2016-008/Γ 
ΑΓΑ :  

 
 

ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» ζήκεξα ηελ .... ……….. ηνπ έηνπο  ………, νη πην 
θάησ ζπκβαιιφκελνη: 

Αθελφο 

Σν  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» 
πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ 

…………………………………….. θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Φνξέαο 
Γηελέξγεηαο» 

 
θαη αθεηέξνπ 
 
Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία …………………….. πνπ εδξεχεη ζηελ ……… …………………….. *, έρεη αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ................., ππάγεηαη ζηε Γ.Ο.Τ. ............  θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν 
…………………….., …………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη 
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ν Πξνκεζεπηήο», 

 
Λακβάλνληαο ππφςε : 
 
1) Σελ ππ. αξηζ. 2016-008/Γ Γηαθήξπμε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο γηα  ηελ πξνκήζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ  ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ» 
2) Σε κε αξηζ.. ...........… πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο. 
3) Σελ ππ. αξηζ. ................... απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο , κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Πξνκεζεπηή, 
 
 πκθψλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΗΜΟΗ 

Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 
ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο 
ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ Φνξέα Γηελέξγεηαο  κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε 
δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. 
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Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηνλ Φνξέα Γηελέξγεηαο ή ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
βάζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ ηειενκνηνηππηψλ. 

Έξγν: Πξνκήζεηα «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ  ΔΛΔΓΥΟ 
ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ» , φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε χκβαζε. 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 

Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ην αξκφδην Ννζνθνκείν, 
κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή 
ηνπ έξγνπ (ηκεκαηηθή – νξηζηηθή). 

Παξαδνηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά έξγα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Πξνκεζεπηήο  ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα 
παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ 
επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο 
κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Πξνζθνξά: ε κε αξηζκφ. …………………….. πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

πκβαηηθά ηεχρε : Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, θαζψο θαη φια ηα 
ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε χκβαζε, β) ηε 
Γηαθήξπμε, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή. 

πκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνκήζεηαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ 

Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη 
πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο «ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΜΔ ΤΝΟΓΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΡΟΛΟΓΗΚΟ  ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΑΗΜΑΣΟ»Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 
πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ αξηζκ .2016 -008/Γ  δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ’αξηζκ. 
................... απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: ηα είδε ηα νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο θαη 
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, κε ηηο αλαγξαθφκελεο πνζφηεηεο αλά Ννζνθνκείν θαη ηηο 
ηηκέο κνλάδαο 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Σν Ννζνθνκείν κπνξεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λα πξνκεζεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ησλ 
θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, πνζφηεηεο, πνπ ζα θαιχςνπλ ηεο αλάγθεο ηνπ.   

 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ρνξεγεί ηηο αλαγθαίεο απφ ην Ίδξπκα πνζφηεηεο απηψλ ησλ εηδψλ κε 
ηνπο εμήο φξνπο: 

Ζ ζχκβαζε απηή ηζρχεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ………… κέρξη  θαη  …………..  κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο απφ 
πιεπξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γ.Ν.Θ. «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ») ηξίκελεο παξάηαζεο, κεηά απφ ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ 
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ».  

Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ην αξγφηεξν κέζα ζε 
ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. 
Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα 
γίλεηαη ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξαδίδεη καδί κε ηα πιηθά εγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ή άιιν θαηάιιειν έληππν 
κε νδεγίεο ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη θάζε άιιν ηερληθφ έγγξαθν ή  
βνήζεκα, ην νπνίν βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα είδε ηεο πξνκήζεηαο. 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ είλαη ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο 
θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
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παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ε δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ πνπ αθoξoχv ηελ ηαηξηθή 
αζθάιεηα, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο παξαζηεί αλαγθαίν.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ αξηζκφ ηεο 
ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηνί θαίλνληαη ζηε δηαθήξπμε ή/ θαη ηε 
ζχκβαζε, θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο ηνπ. 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ιπζεί απηνδίθαηα ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ή ηεο λφκηκεο 
παξάηαζεο, εθφζνλ γίλεη πξνκήζεηα ηνπ δεηνχκελνπ είδνπο απφ Κεληξηθή Τπεξεζία (Τπνπξγείν Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο θιπ). Δπίζεο κπνξεί λα ιπζεί απηνδίθαηα ζε νπνηαδήπνηε 
ρξνληθή ζηηγκή ηεο λφκηκεο παξάηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν, κεηά απφ δηαγσληζκφ, ππνγξάςεη λέεο 
ζπκβάζεηο γηα ηα είδε απηά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, νπδεκία επζχλε έρεη ηνπ Γ.Ν.Θ. 
«ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» ην Ννζνθνκείν έλαληη ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζχκβαζεο.   

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή κεηά απφ απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. ηε πεξίπησζε απηή, 
ν Πξνκεζεπηήο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ηελ πξνκήζεηα, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ 
δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα 
έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ. 

ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο 
απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ 
αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ 
κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΥΡΟΝΟ – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΓΟΖ 

Ο ρνξεγεηήο ππνρξεψλεηαη λα παξαδίδεη ζηηο απνζήθεο ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα θαη 
εξγαηηθά, ηα είδε πνπ ζα ηνπ δνζνχλ κε έγγξαθε ή ηειεθσληθή παξαγγειία, ζηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο πνπ ζα 
παξαγγειζνχλ θαη κέζα ζην ρξφλν πνπ ζα νξηζηεί θάζε θνξά, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ πέληε (5) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο. Σα πξντφληα πνπ ζα παξαδίδνληαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 
CE θαη  λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο Κνηλνηηθέο νδεγίεο 90/385/ΔΟΚ/20.6.90 (ΚΤΑ ΓΤ7/2351/94, ΦΔΚ 639/Β/28.8.94 θαη 
ΦΔΚ 703/Β/19.9.94) θαη 93/42/ΔΟΚ/14.6.93. (ΚΤΑ ΓΤ7/2480/94, ΦΔΚ 679/Β/13.9.94, ΦΔΚ 755/Β/7.10.94 θαη ΦΔΚ 
757/Β/10.10.94, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.44006/30.4.02, ΦΔΚ 
577/Β/9.5.02), δηαθνξεηηθά ε ζχκβαζε δε ζα ηζρχζεη θαη ε πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη απφ ηνλ επφκελν 
κεηνδφηε, κε ρξέσζε ηεο δηαθνξάο ηηκήο ζηνλ αξρηθφ κεηνδφηε πνπ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο.  

Σα παξαδηδφκελα είδε ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηηκνιφγηα ή δειηία απνζηνιήο, αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ζηνηρεία, ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο θαηάζηαζεο γηα θάζε είδνο ηελ πνζφηεηα 
θαη ηελ ηηκή απηψλ. Σα άλσζελ παξαζηαηηθά ζα εθδίδνληαη πξνο θάζε Ννζνθνκείν ρσξηζηά. 

Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην θάζε 
Ννζνθνκείν, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 
ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ο Πξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ 
γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΣΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

– ΠΑΡΑΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ 

 Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή ππαιιήισλ ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ 
πνπ δηνξίδεη ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ  ε νπνία αθνχ ειέγμεη ηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα θαη ινηπά ζηνηρεία απηψλ, 
ζα ζπληάμεη ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Παξαιαβήο. 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο απφ ηελ επηηξνπή είδνπο, εάλ κελ ε απφξξηςε είλαη νκφθσλε, ν ρνξεγεηήο δελ δηθαηνχηαη 
λα δεηήζεη ηελ γλψκε ηξίηνπ, εάλ δε ην είδνο απνξξηθζεί θαηά πιεηνςεθία, γηα ηελ δηαθσλία επηιακβάλεηαη ν 
Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε δεδνκέλε ιχζε είλαη νξηζηηθή. 

Σα απνξξηθζέληα είδε, ν ρνξεγεηήο, ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη κέζα ζηελ ηαζζφκελε, απφ ηελ επηηξνπή, 
πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ πέληε ( 5 ) εκέξεο απφ ηελ απφξξηςε. 
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Ζ παξαιαβή ησλ απνξξηθζέλησλ εηδψλ γίλεηαη ακέζσο απφ ηνλ ρνξεγεηή, ην δε Ννζνθνκείν δελ θέξεη θακία επζχλε 
γηα ηπρφλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία κεξηθή ή νιηθή, απψιεηα, θαηαζηξνθή ή θζνξά απηψλ ζε πεξίπησζε κε έγθαηξεο 
παξαιαβήο ηνπο. 

Γηα ηηο απνξξίςεηο εηδψλ ε επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ επί ηνπ νπνίνπ ν ρνξεγεηήο ή ν αληηπξφζσπνο 
απηνχ κπνξεί λα ζεκεηψζεη ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο αληηξξήζεηο ηνπ θαη ε επηηξνπή ηηο αληηπαξαηεξήζεηο ηεο. 

Σα πξαθηηθά απφξξηςεο ππνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνλ ρνξεγεηή ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. Άξλεζε δε απηψλ 
λα ππνγξάςνπλ ζεκεηψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή ζε απηά. 

Δπί ρεκηθήο εμέηαζεο ή πξαγκαηνγλσκνζχλεο πνπ δελ επηβεβαηψλεη ηελ θαιή πνηφηεηα ηνπ είδνπο, ν ρνξεγεηήο 
ππνρξενχηαη φπσο εληφο πέληε ( 5 ) εκεξψλ απφ ηεο ιήςεο ηεο αλαθνίλσζεο, λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ππφινηπε 
πνζφηεηα πνπ απνκέλεη ζηελ απνζήθε, γηαηί δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη εθπξφζεζκνο εθηέιεζεο παξαγγειίαο, ελψ ην 
Ννζνθνκείν απφ ηελ πιεπξά ηνπ δελ θέξεη επζχλε, γηα ηπρφλ θαηαζηξνθή κεξηθήο ή νιηθήο ηνπ είδνπο απφ 
νπνηαδήπνηε αηηία αλ δελ αληηθαηαζηαζεί εγθαίξσο. 

Όια ηα έμνδα ηα νπνία ζπλεπάγεηαη ε εμέηαζε ηνπ είδνπο απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο ή πξαγκαηνγλψκνλα 
(εκπεηξνγλψκνλα), βαξχλνπλ ηνλ ρνξεγεηή κελ, εάλ ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο απνδείμεη φηη ηνχην δελ 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ην ζπκθσλεζέλ, ην Ννζνθνκείν δε, εηο ηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Σνλ ρνξεγεηή βαξχλεη 
πάληνηε ε αμία ησλ ιακβαλνκέλσλ γηα εμέηαζε δεηγκάησλ.  

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΗ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο ελδηάκεζεο θάζεο ηνπ έξγνπ ή ηνπ ζπλφινπ απηνχ απφ ππέξβαζε 
ηκεκαηηθήο ή ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 32 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη κε ηα παξαθάησ: 

• Αλ παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη νη ππεξεζίεο δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα θαζπζηέξεζεο 
πνζνζηφ 0,05% επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαζπζηεξνχλ. 

• Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε 
νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

• Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ Αλάδνρν αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο 
ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

• Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε Φ.Π.Α.) θαη νη 
πξνζεζκίεο ρσξίο κεηαζέζεηο. 

• Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επνκέλε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 

• Με ίδηα σο άλσ απφθαζε αλαθαινχληαη νη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο γηα ηπρφλ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο κφλν αλ ην έξγν 
πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία. Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΗΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηα Ννζνθνκεία ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ………………….. επξψ θαη 
……………….. ιεπηψλ (……………,.. €), πιένλ ΦΠΑ ……….% ……………………. επξψ θαη …………….. ιεπηψλ 
(………..,…..€) ήηνη ζπλνιηθά ……………………. επξψ θαη …………. ιεπηψλ (……………..,…€). Ο Αλάδνρνο 
αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε Ννζνθνκείσλ. 

Σν Ννζνθνκείν ζα ζπγθξνηήζεη εηδηθή επηηξνπή γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο αλά εμέηαζε. Ζ επηηξνπή απηή ζα 
ζπλεδξηάζεη ζην ηέινο ηνπ 7κελνπ, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ ρνξεγεηή θαη ζα ππνινγίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο 
αλάιπζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ, ην ζχλνιν ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην 
Ννζνθνκείν. Θα ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλά ηξεηο κήλεο. χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ε ξχζκηζε 
ζα γίλεηαη σο εμήο: 

Αλ ην θφζηνο έρεη ππεξβεί ηελ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή αμία, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ 
αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείν, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ηνπ 
ππεξβάιινληνο πνζνχ, κε έθδνζε πηζησηηθνχ δειηίνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε θχιαμε, ζπληήξεζε θαη ρξήζε ησλ πιηθψλ πνπ παξέρεη ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα γίλεηαη 
απφ ην Ννζνθνκείν, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ηα δεινχκελα απφ απηφλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 
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Αλ ην θφζηνο είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή αμία, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 
ζπλνιηθνχ αλαιπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ παξαθαηαζήθε πιηθψλ ζην Ννζνθνκείνπ ν πξνκεζεπηήο δελ κπνξεί λα έρεη 
νπνηαδήπνηε απαίηεζε απφ ην Ννζνθνκείν. 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ κε βάζε ηα λφκηκα 
δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε 
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο είλαη ε θαηάζεζε ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ησλ Ννζνθνκείσλ: 

α) Σηκνινγίνπ πψιεζεο πξντφλησλ  

β) Απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

γ) Πξσηφθνιινπ νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ, ππνγεγξακκέλν απφ ηελ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή πνπ 
νξίδεηαη κε Απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/1994 (φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2992/2002) θφξνο εηζνδήκαηνο, θαζψο θαη θξάηεζε  ππέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη 
Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπ.Τγείαο θαη Κνηλσλ. Αιιειεγγχεο 2,00% (άξζξν 3 εδ. ε΄ πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007). 

 Δπηπιένλ παξαθξαηείηαη  ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ   πνζνζηφ 0,10% επί ηεο 
αμίαο (εθηφο ΦΠΑ)θάζε ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην Ν. 4013/2011 άξζξν 4 παξ. 3 θαη ην Ν. 4072/2012 άξζξν 238  
θαη    επηβάιιεηαη θξάηεζε ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20% 
ππνινγηδφκελν ππέξ ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην 
Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη 
αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, κεηά ηεv 
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο 
ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 
πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο νξηζηηθήο 
πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη 
ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ν ρξφλνο πιεξσκήο 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ 
ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, 
β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή, 
πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 
παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε 
έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ 
θάζε έλα κέινο ηεο θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα 
πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά 
ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα 
ζχλαςεο ηεο χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ (“project leader”). Ο 
εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα 
ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. Σν Γ.Ν.Θ. «ΑΓΗΟ 
ΠΑΤΛΟ» δελ ππέρεη θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο θαη δελ 
εκπιέθεηαη ελ γέλεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζε δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηεο ελψζεσο / θνηλνπξαμίαο.   

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε 
θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηα αξκφδηα Ννζνθνκεία δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή 
απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή  ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη 
ζην Ν. 4152 (ΦΔΚ 107/9-5-2013). 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ 
………………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ………………..…….. ΣΡΑΠΔΕΑ, πνζνχ 
…………………………………….. επξψ (………………. €) (5% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ 
Πξνκεζεπηή, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πιήξε εθπιήξσζε ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο 
θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ 
εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο 
ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

α. Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα Ννζνθνκεία, 
ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

β. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο 
πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

γ. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 
ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

δ. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά 
άξζξα ηεο παξνχζαο. 

ζη. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ 
λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

δ. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γη’ 
απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε 
αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ο Πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη 
ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο 
ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, 
πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη 
(20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο 
πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΟΛΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο κε 
έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Πξνκεζεπηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΠΓ 
118/07). ηελ πεξίπησζε απηή ν Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε άιισο παξαηηείηαη απηήο. ηελ 
γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζηνιή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 
θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηα ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο αλαζηνιήο ν Πξνκεζεπηήο 
απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Πξνκεζεπηή κεηά απφ απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. ηε πεξίπησζε απηή, 
ν Πξνκεζεπηήο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ηελ Πξνκήζεηα, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειίαο, δελ 
δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ απνδεδεηγκέλα 
έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηά ηειηθψο παξαιεθζνχλ. 

ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο 
απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ 
αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. 
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Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ 
κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 118/07. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο Πξνκήζεηαο, γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξψζνπλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ε ππ αξηζκ. …………………….. δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε ππ 
αξηζκ. πξση …………………….. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ , ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: 

α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε 

β) Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ 
έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ΄ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο 
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 2286/95 (Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο 
ζπλαθψλ ζεκάησλ) , ηνπ  Π.Γ. 118/07, ηνπ Π.Γ. 60/07 ηνπ Ν 2955/2001 (Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ 
κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο) θαη ηνπ Ν.3580/07 

Αληίθιεηνο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν θ.………………………., θάηνηθνο 
………………., ΣΚ …………….. ηει: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 …………………..  

Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ην Ννζνθνκείν ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε 
δηεχζπλζε απηή ή κε θαμ. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

Ο Πξνκεζεπηήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο 
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη 
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ,. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα ηεο 
Θεζζαινλίθεο,  εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί ζηε 
ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή 
λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε 
ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Δ ΠΗΣΧΖ ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε ηξία πξσηφηππα, δχν εθ ησλ νπνίσλ έιαβε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
θαη έλα (1) ν Πξνκεζεπηήο. 

 
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 
 

Ο Γηνηθεηήο 
Σνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο 

«ΑΓΗΟ ΠΑΤΛΟ» 
Γηα ηελ εηαηξεία 
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