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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ 
5θ Υ.ΡΕ. ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ 

Θμ/νία: 
Αρ. πρωτ.: 

14-Φεβ-18 
Β/4190 

    
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 
Δ/νςθ: Ραπαςιοποφλου τζρμα 
Τ.Κ.: 35131 
URL: www.lamiahospital.gr 

  

    
Δ/νςθ: Οικονομικοφ 
Τμιμα: Ρρομικειεσ 
Ρλθροφ.: Σωτθρόπουλοσ Κων/νοσ 
Τθλ.: (22313) 56309 
Fax: (22313) 56274 
E-mail: ksotiropoulos@hosplam.gr 

  

ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ, ζχοντασ υπόψθ τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ 

εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Άρκρο 4 τθσ παροφςασ 

ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ 

Δθμόςιο Θλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνιςμό άνω των ορίων, με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν 

προμικεια Αντιδραςτηρίων Ανοςολογικών - Βιοχημικών Εξετάςεων με ςυνοδό εξοπλιςμό, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ 

ποιότθτασ-τιμισ, ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ Εξακοςίων αράντα Σεςςάρων Χιλιάδων 

Εννιακοςίων Δφο ευρώ και Εβδομήντα Ζξι λεπτών (644.902,76 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντα 

ΦΠΑ. 

ΧΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ζναρξθ υποβολισ 
προςφορϊν 

Καταλθκτικι Θμερομθνία 
Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Τόποσ υποβολισ 
προςφορϊν 

Θμερομθνία 
Αποςφράγιςθσ 

Ρροςφορϊν 

Ραραςκευι  
16-Μαρ-2018 

Τετάρτθ  
25-Απρ-2018 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

Δευτζρα 
30-Απρ-2018 

 
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα δεν αποςφραγίηονται, αλλά 

επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 
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Κανζνασ ςυμμετζχων δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ, να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 

μζρουσ του Νοςοκομείου.  

Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ιςχφουν οι διατάξεισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 

ςυμπλθρωκεί, των ςχετικϊν με τισ προμικειεσ νόμων και προεδρικϊν διαταγμάτων που ζχουν προαναφερκεί 

ςτθν παροφςα, τισ οποίεσ κεωρείται ότι γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό και δεν μποροφν να 

επικαλεςτοφν άγνοιά τουσ. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα Μζρθ και Ραραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑ 

 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ Μ. ΧΑΣΗΘΜΑΡΓΑΡΙΣΘ 

 

 

 

 

 

ΑΚΛΒΕΣ ΑΝΤΛΓΑΦΟ 
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ΜΕΟΣ Α: 
ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΆΚΟ 1: ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ  ΑΧΘΣ  

1.1. Γενικά Στοιχεία  

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ραπαςιοποφλου τζρμα 

Ρόλθ Λαμία 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ 35131 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL644 

Τθλζφωνο (22313) 56309 

Φαξ (22313) 56274 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο ksotiropoulos@hosplam.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Σωτθρόπουλοσ Κων/νοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.lamiahospital.gr 

 
1.2. Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου «Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ», αποτελεί Μθ 

Κεντρικι Ανακζτουςα Αρχι και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα και υπάγεται ςτθν 5θ Υ.Ρε. Κεςςαλίασ και Στερεάσ 

Ελλάδασ. 

1.3. Κφρια Δραςτθριότθτα Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. 

1.4. Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: www.lamiahospital.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr, από όπου είναι 

διακζςιμεσ περαιτζρω πλθροφορίεσ. 
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ΆΚΟ 2: ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ  -  ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ  

2.1. Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, είναι θλεκτρονικόσ και 

κα διενεργθκεί με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ: www.promitheus.gov.gr. 

2.2. Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του Γενικοφ Νοςοκομείου 

Λαμίασ. Θ δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ βαρφνει τον ΚΑΕ: 1359, ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του 

οικονομικοφ ζτουσ 2018 του Γ.Ν. Λαμίασ. 

ΆΚΟ 3: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια Αντιδραςτθρίων Ανοςολογικϊν-Βιοχθμικϊν Εξετάςεων με ςυνοδό 

Εξοπλιςμό. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV): 85145000-7. 

Θ ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των Εξακοςίων Σαράντα Τεςςάρων 

Χιλιάδων Εννιακοςίων Δφο ευρϊ και Εβδομιντα Ζξι λεπτϊν (644.902,76 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 520.082,87 €, ΦΡΑ: 124.819,89 €). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

 Ρεριγραφι Αρ. Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ Ρροχπολογιςμόσ 

Τμιμα 1 Σφςτθμα Ανοςολογικϊν-Βιοχθμικϊν 
Εξετάςεων 

55010 469.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Τμιμα 2 Αναλυτισ Ειδικϊν Ανοςολογικϊν Εξετάςεων 55011 90.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Τμιμα 3 Αναλυτισ Αιμοςφαιρινϊν 55020 10.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Τμιμα 4 Αιματολογικόσ Αναλυτισ 55021 902,76 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Τμιμα 5 Αναλυτισ Αερίων Αίματοσ 55022 75.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

 
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα τμιματα του διαγωνιςμοφ, υποχρεωτικά για όλεσ τισ 

εξετάςεισ/είδθ από τα οποία αποτελείται κάκε τμιμα και για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ αυτϊν. 

Επιςθμαίνεται ότι προςφορζσ για μζροσ των εξετάςεων/ειδϊν από τα οποία αποτελείται κάκε τμιμα του 

παρόντοσ διαγωνιςμοφ ι για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των εξετάςεων/ειδϊν από τα οποία 

αποτελείται το κάκε τμιμα, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ. 
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 

βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ. 

ΆΚΟ 4: ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ 

εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

4.1. Τισ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

4.1.1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

4.1.2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

4.1.3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 

και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» 

και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1   

4.1.4. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»  

4.1.5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

4.1.6. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» 

4.1.7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» 

4.1.8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 

διατάξεισ” 

4.1.9. του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ 150) 

4.1.10. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

4.1.11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

4.1.12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ» 

4.1.13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15 

4.1.14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα” 

4.1.15. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία” 

4.1.16. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

4.1.17. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 
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4.1.18. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

4.1.19. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου 

των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που 

διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω 

4.2. Τισ αποφάςεισ: 

4.2.1. Τθν με αρ. Γ4β/Γ.Ρ.οικ.6592/23-01-18 (ΦΕΚ 52/ΥΟΔΔ/01-02-18) Υπουργικι Απόφαςθ διοριςμοφ του 

Χατηθμαργαρίτθ Ευάγγελου ωσ Διοικθτι του Γ.Ν. Λαμίασ, αρμοδιότθτασ τθσ 5θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ 

Κεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ 

4.2.2. Το με αρ. 24681/01-12-2014 ζγγραφο τθσ 5θσ Υ.Ρε. Κεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, με το οποίο μασ 

διαβιβάςκθκε θ με αρ. 5901/28-11-2014 εγκφκλιοσ τθσ ΕΡΥ με κζμα: «Οδθγίεσ κατάρτιςθσ Ρρογράμματοσ 

Ρρομθκειϊν-Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ για το ζτοσ 2015» 

4.2.3. Το με αρ. Β/28266/02-12-2014 ζγγραφο τθσ 5θσ Υ.Ρε. Κεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, με το οποίο 

κακορίηονται τα όρια προχπολογιςμοφ ανά Νοςοκομείο για τθν ςφνταξθ του ΡΡΥΥ 2015· ςυγκεκριμζνα για το 

Γ.Ν. Λαμίασ, ο προχπολογιςμόσ για υλικά και υπθρεςίεσ ανζρχεται ςτα 7.177.620,91 € 

4.2.4. Τθν με αρ. 30/11-12-2014 (κζμα ΕΘΔ 9ο) Απόφαςθ ΔΣ του Γ.Ν. Λαμίασ, με τθν οποία εγκρίκθκε το 

ΡΡΥΥ 2015 για υλικά και υπθρεςίεσ, ςυνολικοφ κόςτουσ 7.177.237,65 € 

4.2.5. Τθν με αρ. 745/14-08-2015 Απόφαςθ Διοικθτι τθσ 5θσ Υ.Ρε. Κεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, με τθν 

οποία εγκρίκθκε το ΡΡΥΥ 2015 του Γ.Ν. Λαμίασ 

4.2.6. Το με αρ. 4708/16-09-2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, με το οποίο ενθμζρωςε το 

Γ.Ν. Λαμίασ για τθν με αρ. 4658/15-09-2016 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υγείασ 

(ΦΕΚ 2937/Β/15-09-2016), με τθν οποία εγκρίκθκε το ΡΡΥΥ 2015 - Ριςτϊςεισ 2016-2017 των εποπτευόμενων 

φορζων, με χρθματοδότθςθ από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό, το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και λοιπζσ 

πθγζσ 

4.2.7. Τα με αρ. 4662/14-09-2016 (με επιςυναπτόμενο το με αρ. 88/07-09-2016 (κζματα 3, 4 και 5) 

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ) και 4690/15-09-2016 ζγγραφα τθσ ΕΡΥ, με τα οποία θ Επιτροπι κρίνει ότι «θ διάταξθ 

του άρκρου 3, περ. (δ) του Ν. 3580/2007 περί ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν από τθν ΕΡΥ, είναι, από τθν 

κζςθ ςε ιςχφ του Ν. 4412/2016, καταργθμζνθ και ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που εκπονοφνται ι 

κακορίηονται από τουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του ν. 3580/2007, είτε ωσ ανακζτουςεσ αρχζσ είτε ωσ 

κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν (ΚΑΑ), για τθν ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ οποιουδιποτε ποςοφ ιατροτεχνολογικϊν, 

υγειονομικϊν, φαρμακευτικϊν αγακϊν και ςυναφϊν υπθρεςιϊν, πλζον δεν εγκρίνονται από τθν Επιτροπι 

Ρρομθκειϊν Υγείασ» 

4.2.8. Τα με αρ. 4963/05-10-2016 και 4972/06-10-2016 ζγγραφα τθσ ΕΡΥ, ςφμφωνα με τα οποία «Τα δθμόςια 

νοςοκομεία και οι λοιποί φορείσ υγείασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 του ν. 3580/2007 οφείλουν να 

διενεργοφν, ζωσ τον κακοριςμό ςφμφωνα με το άρκρο 41 του ν. 4412/2016 φορζων διενζργειασ για τθ 

διενζργεια διαγωνιςμϊν ςε επίπεδο κεντρικισ δραςτθριότθτασ αγοράσ (ΚΑΑ), τισ προμικειζσ τουσ από τα 

ιςχφοντα ΡΡΥΦΥ και τθρϊντασ τα οριηόμενα ςτο νόμο αυτό» 

4.2.9. Το από 05-10-2016 θλεκτρονικό μινυμα τθσ 5θσ Υ.Ρε. Κεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ, με το οποίο 

ενθμζρωςε το Γ.Ν. Λαμίασ ότι, μετά από τθλεφωνικι επικοινωνία με τθν Επιτροπι Ρρομθκειϊν Υγείασ, τα 

Νοςοκομεία κεωροφνται ανακζτουςεσ αρχζσ και μποροφν να προχωριςουν ςτισ ςχετικζσ διαγωνιςτικζσ 

διαδικαςίεσ του ΡΡΥΥ 2015, χωρίσ τθν εξουςιοδότθςι τθσ 
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4.2.10. Το με αρ. 4972/06-10-2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, με το οποίο ανακοινϊνει ότι τα 

δθμόςια νοςοκομεία οφείλουν να διενεργοφν τισ προμικειζσ τουσ από τα ιςχφοντα ΡΡΥΦΥ, τθρϊντασ τα 

οριηόμενα του Ν. 4412/2016 

4.2.11. Τθν με αρ. 20/24-10-17 (κζμα ΕΘΔ 8ο) (ΑΔΑ: ΨΩΗΦ4690ΒΜ-ΚΞΗ) Απόφαςθ ΔΣ του Γ.Ν. Λαμίασ, με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια και το ςχζδιο Διακιρυξθσ του Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Τακτικοφ 

διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Αντιδραςτθρίων Ανοςολογικϊν - Βιοχθμικϊν Εξετάςεων, προχπολογιηόμενθσ 

δαπάνθσ 644.902,76 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

4.2.12. Τθν με αρ. 22/10-11-17 (κζμα 2ο) (ΑΔΑ: 7ΘΨ74690ΒΜ-ΔΛ3) Απόφαςθ ΔΣ του Γ.Ν. Λαμίασ, με τθν οποία 

εγκρίκθκαν οι τελικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Αντιδραςτθρίων 

Ανοςολογικϊν - Βιοχθμικϊν Εξετάςεων, κατόπιν δθμόςιασ διαβοφλευςθσ 

4.2.13. Τθν με αρ. Β/3415/06-02-18 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, με α/α: 126 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και 

Ρλθρωμϊν, ςτον KAE 1359 

ΆΚΟ 5: ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΚΑΛ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ  

Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν είναι θ 16-03-2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 10:00. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 25-04-2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 17:00. 

Οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι, ςε μορφι 

θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) που φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 

3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ςυςτιματοσ. Ριςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από ςχετικι απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, θ οποία αποδζχεται το ςχετικό αίτθμα του οικονομικοφ φορζα, μπορεί να προβεί ςτθν απόρριψθ τθσ 

ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλει εκ νζου προςφορά μζςω του ςυςτιματοσ ζωσ τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προφοράσ. 

Θ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 30-04-2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του Συςτιματοσ 

βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 

του άρκρου 37 του Ν.4412/16 και το άρκρο 9 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924). 

Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι κα περιζλκουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ζντυπθ μορφι χωρίσ να ζχει 

προθγθκεί υποβολι θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται ςτουσ 

αποςτολείσ τουσ, κεωροφμενεσ ωσ ουδζποτε υποβλθκείςεσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 

παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό Σφςτθμα (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. - Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr). 
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H ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο του λόγου 

δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων που 

αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, κα παραςχεκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 67 του ν.4412/16. Το Νοςοκομείο μπορεί να παράςχει τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ ςυγκεντρωτικά επί 

όλων των υποβλθκζντων αιτθμάτων. 

Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ των ςυμμετεχόντων που υποβάλλονται 

κατά τθν διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (προςφορζσ κ.λπ.) ι/και κατά τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, δεν χρειάηεται να φζρουν κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, και πρζπει να 

υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, ιτοι από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που 

ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δε δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ και δικαιοφται να ανακζςει ι όχι τθν προμικεια, να 

ματαιϊςει ι να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ καταβολισ 

αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Οι προςφζροντεσ, εφόςον δεν αςκιςουν εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ι αυτι ζχει 

απορριφκεί, κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ και δεν δφναται με 

τθν προςφορά τουσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςουν, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ όρουσ αυτοφσ. 

Οι όροι του διαγωνιςμοφ, όπωσ αναγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, κακορίηουν τισ επιμζρουσ 

υποχρεϊςεισ των ςυμμετεχόντων. Για κζματα μθ λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτθν Διακιρυξθ, ιςχφουν τα 

κακοριηόμενα τόςο από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο περί Δθμοςίων Συμβάςεων (νομοκετιματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α., 

κ.λπ.) όςο και από τθν λοιπι νομοκεςία που διζπει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ προμθκειϊν και λειτουργίασ του 

ΕΣΥ όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Κεωρείται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό γνωρίηουν το ςφνολο του 

προαναφερόμενου πλαιςίου και ότι δεν μποροφν να επικαλεςτοφν άγνοιά του. 

Επιςθμαίνεται ότι απαιτοφμενα ςτοιχεία/ζγγραφα/δικαιολογθτικά τα οποία υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα αυτισ, προςκομίηονται με 

οποιοδιποτε τρόπο (προςωπικά, ταχυδρομικά ι με courier) ςτο Ρρωτόκολλο του Νοςοκομείου εντόσ 

ςφραγιςμζνου φακζλου, ο οποίοσ κα φζρει τισ κάτωκι ενδείξεισ: 

 Τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail) 

 Τα ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Γ.Ν. Λαμίασ) 

 Τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (αρ. Διακιρυξθσ, είδοσ προμικειασ) 

 Τθν επιςιμανςθ «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΛΧΚΕΛ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ Ι ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

ΆΚΟ 6: ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑ  

6.1. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 08-03-2018 ςτθν 

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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6.2. Δθμοςίευςθ ςε Εκνικό Επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: 

http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα 

ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικοφσ Αφξοντεσ Αρικμοφσ: 55010, 55011, 55020,55021 και 55022. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: 

Εφθμερίδα Θμερομθνία αποςτολισ προσ δθμοςίευςθ 

ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ & ΡΛΕΛΣΤΘΛΑΣΜΩΝ 15-03-2018 

ΘΧΩ ΤΩΝ ΔΘΜΟΡΑΣΛΩΝ 15-03-2018 

ΛΑΜΛΑΚΟΣ ΤΥΡΟΣ 15-03-2018 

 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 

του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(Ρρόγραμμα ΔΛΑΥΓΕΛΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): 

www.lamiahospital.gr, ςτθν διαδρομι: Διαγωνιςμοί-Ρρομικειεσ ► Ρροκθρφξεισ-διαγωνιςμοί, ςτισ 15-03-2018. 

6.3. Ζξοδα Δθμοςιεφςεων  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

ΆΚΟ 7: ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΣΥΝΑΨΘΣ  ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι 

διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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ΜΕΟΣ Β: 
ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

ΆΚΟ 8: ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ  

8.1. Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ  

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

i. θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ 

ii. θ παροφςα Διακιρυξθ Β/4190/2018 με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

iii. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

iv. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 

τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

8.2. Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ  

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ 

οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

8.3. Ραροχι Διευκρινίςεων  

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 

ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν /διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι 

από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο, είτε το θλεκτρονικό 

αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν 

κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

i. όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν 

ii. όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

8.4. Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οποιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι 

Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο 

από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα 

«Apostile» ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05.10.1961. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από 

δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε 

από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (άρκρο92, παρ. 4 του Ν. 4412/2016).  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ 

τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 

διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί 

το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 

υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.5. Εγγυιςεισ  

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 9.2 και ςτο Άρκρο 18 τθσ παροφςασ εκδίδονται 

από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 

επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 

μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 

εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ 

τθσ παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 

εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 

καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του 

οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 

του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 

κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 

ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 

περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ επιςυνάπτονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV τθσ 

παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 

εγκυρότθτά τουσ. 

ΆΚΟ 9: ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

9.1. Δικαίωμα Συμμετοχισ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, 

ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

9.2. Εγγφθςθ Συμμετοχισ  

9.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται  ςε 

ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων. Τα 

αντίςτοιχα ποςά φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 
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Τμιμα Ρεριγραφι Ρροχπολογιςμόσ Ροςό εγγυθτικισ 

Τμιμα 1 Σφςτθμα Ανοςολογικϊν-Βιοχθμικϊν Εξετάςεων 469.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 7.564,52 € 

Τμιμα 2 Αναλυτισ Ειδικϊν Ανοςολογικϊν Εξετάςεων 90.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 1.451,61 € 

Τμιμα 3 Αναλυτισ Αιμοςφαιρινϊν 10.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ  161,29 € 

Τμιμα 4 Αιματολογικόσ Αναλυτισ 902,76 € ςυμπ. ΦΡΑ   14,56 € 

Τμιμα 5 Αναλυτισ Αερίων Αίματοσ 75.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 1.209,68 € 

 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ οικονομικοφ φορζα μόνο για το Τμιμα 4 τθσ παροφςασ, δεν 

απαιτείται ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ του άρκρου 12.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, 

πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

9.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, μετά: 

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 

προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν, και 

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 

του ν. 4129/2013 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον 

δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ 

ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ 

αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

9.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια 

ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 9.3 τθσ παροφςασ, 

δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

9.3. Λόγοι Αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από 

τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
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9.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ 

(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 

1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 

2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 

όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το 

ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 

απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 

ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 

αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 

ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη 

απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτη από την ημερομηνία τησ καταδίκησ με αμετάκλητη απόφαςη. 

9.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

i. όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

ii. όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ.  

ι/και 

iii. θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 

ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 

υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) 

πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά 

από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ. 

9.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για 

τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

ΑΔΑ: 6ΟΓ24690ΒΜ-ΛΚΓ
18PROC002808994 2018-03-15



ΔΛΑΚΘΥΞΘ Β/4190/2018 · ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΩΝ-ΒΛΟΧΘΜΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΑΜΛΑΣ ΣΕΛΛΔΑ 20 ΑΡΟ 79 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί 

να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 

κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 

πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, 

αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται 

για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 

αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ 

εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ 

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 

για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (η) η περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει καθοριςτεί με αμετάκλητη 

απόφαςη, αυτή ανζρχεται ςε τρία (3) ζτη από την ημερομηνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

9.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν, είτε 

κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

9.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 9.3.1, 9.3.2iii και 9.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 

που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 

ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν 

τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε 

εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 

να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 

απόφαςθ. 

9.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 

παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 6ΟΓ24690ΒΜ-ΛΚΓ
18PROC002808994 2018-03-15



ΔΛΑΚΘΥΞΘ Β/4190/2018 · ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΩΝ-ΒΛΟΧΘΜΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΑΜΛΑΣ ΣΕΛΛΔΑ 21 ΑΡΟ 79 

9.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του 

ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

ΆΚΟ 10: ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ  

10.1. Καταλλθλόλθτα  Άςκθςθσ Επαγγελματικισ Δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι 

οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 

τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 

ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 

ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά 

ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

οικείο Επιμελθτιριο. 

10.2. Τεχνικι και Επαγγελματικι Λκανότθτα  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 

οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ και να αναγράφουν ςτθν αναλυτικι 

προςφορά τουσ, ότι τα είδθ που προςφζρουν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του 

Νοςοκομείου και ότι τισ αποδζχονται πλιρωσ. 

Επίςθσ: 

α. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να προςκομίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 75 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, τα 

ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

β. Θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται επίςθσ, με τθν προςκόμιςθ καταλόγου 

παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία (για το/τα τμιμα/τμιματα που υποβάλλουν 

προςφορά) για προμικειεσ ακριβϊσ του ίδιου τφπου (ιδίου αντικειμζνου) που υλοποίθςαν, με αναφορά του 

αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ κακϊσ και με υπεφκυνθ 

διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι οι παραδόςεισ του ανωτζρω καταλόγου εκτελζςτθκαν καλϊσ και δεν 

ζχουν επιβλθκεί τυχόν ποινζσ, πρόςτιμα, εκπτϊςεισ και λοιπζσ κυρϊςεισ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει 

να γίνεται ςχετικι αναφορά. 

γ. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να εκπαιδεφςει δωρεάν όλο το 

επιςτθμονικό προςωπικό για όλουσ τουσ τφπουσ των προςφερόμενων αναλυτϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

εργαςτθρίου 
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ε. Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ υποχρεοφνται να παραδϊςουν και να εγκαταςτιςουν ςτο εργαςτιριο προσ 

χριςθ, για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί, τον εξοπλιςμό που απαιτείται για 

τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ. 

ςτ. Το service και οι γενικζσ προλθπτικζσ ςυντθριςεισ για όλουσ τουσ αναλυτζσ κα πραγματοποιοφνται ςε τακτά 

χρονικά διαςτιματα, οπωςδιποτε όμωσ κάκε εξάμθνο, ανεξαρτιτωσ από το πϊσ αναγράφεται ςτισ 

προδιαγραφζσ του κάκε μθχανιματοσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των αργιϊν) θ 

ανταπόκριςθ κα πρζπει απαραίτθτα να γίνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθν ϊρα τθσ κλιςθσ. 

η. Κάκε προμθκεφτρια εταιρεία κα παραχωριςει όλα τα κατάλλθλα βοθκθτικά εξαρτιματα για τθν καλι 

λειτουργία των αναλυτϊν, όπωσ UPS απαραίτθτα για τθν καλι λειτουργία των προςφερόμενων αναλυτϊν, 

ςφςτθμα επεξεργαςίασ και απιονιςμοφ νεροφ (όπου απαιτείται), αλλά και τουσ απαραίτθτουσ εκτυπωτζσ για 

όλουσ τουσ αναλυτζσ. Πλα τα ανταλλακτικά και θ ςυντιρθςθ των παραπάνω βοθκθτικϊν μθχανθμάτων κα 

προςφζρονται χωρίσ χρζωςθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

θ. Κάκε προμθκεφτρια εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να ςυνδζςει και να διατθρεί ςυνδεδεμζνουσ κακ’ όλθ τθν 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ όλουσ τουσ προςφερόμενουσ αναλυτζσ τθσ με λογιςμικό LIS, με ζξοδα τα οποία κα 

βαρφνουν αποκλειςτικά τθν προμθκεφτρια εταιρεία. 

κ. Θ προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεοφται να καλφψει το Βιοχθμικό Τμιμα με πλιρεσ ετιςιο πρόγραμμα 

εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου (επιλογισ του εργαςτθρίου και όχι τθσ προμθκεφτριασ εταιρίασ) των κυριότερων 

βιοχθμικϊν και ανοςολογικϊν εξετάςεων, ςτο οποίο να περιλαμβάνεται το κόςτοσ τθσ αποςτολισ των 

πρότυπων ορϊν, τθσ εργαςίασ των δειγμάτων και τθσ αποςτολισ των επεξεργαςμζνων αποτελεςμάτων. Το 

πρόγραμμα εξωτερικοφ ελζγχου να είναι πιςτοποιθμζνο διεκνϊσ. 

- Εξωτερικόσ μθνιαίοσ ζλεγχοσ βιοχθμικϊν εξετάςεων: μια φορά ανά μινα – δϊδεκα φορζσ ανά ζτοσ 

- Εξωτερικόσ μθνιαίοσ ζλεγχοσ ανοςοχθμικϊν εξετάςεων: μια φορά ανά μινα – δϊδεκα φορζσ ανά ζτοσ 

ι. Να επιςυνάπτονται τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα αναλυτικισ λειτουργίασ των προςφερόμενων βιοχθμικϊν 

εξετάςεων για τουσ ςυνοδοφσ απλοφσ ι και μεικτοφσ αναλυτζσ κακϊσ και τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

γραμμικότθτά τουσ, τθν ςτακερότθτα τουσ ςτουσ αναλυτζσ και τθν ςυχνότθτα βακμονόμθςθσ τουσ ϊςτε να 

αξιολογθκοφν. 

κ. Στθν προςφορά κάκε ομάδασ κα πρζπει απαραίτθτα να περιλαμβάνονται και οι αντίςτοιχεσ ςυςκευαςίεσ 

βακμονομθτϊν και ορϊν εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, για τισ εξετάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ δεν 

προςφζρονται πολυδφναμοι βακμονομθτζσ και πολυδφναμοι οροί ελζγχου, που είναι απαραίτθτα για τθν 

διενζργεια κάκε εξζταςθσ. Για τουσ πολυδφναμουσ βακμονομθτζσ και οροφσ ελζγχου απαιτείται θ αναγραφι 

των προςφερόμενων ςυςκευαςιϊν για κάκε ομάδα. 

λ. Να κατατεκεί χωροταξικό ςχζδιο, όπου να φαίνεται θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων αναλυτικϊν 

ςυςτθμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο του βιοχθμικοφ εργαςτθρίου, αποδεικνυόμενθ με βάςθ τισ επίςθμεσ 

φυςικζσ διαςτάςεισ από τα manuals των αναλυτικϊν ςυςτθμάτων. 

Οι οικονομικοί φορείσ κα μποροφν να επιςκζπτονται το βιοχθμικό εργαςτιριο, προκειμζνου να καταγράψουν 

το χϊρο, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το βιοχθμικό εργαςτιριο. 
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10.3. Ρρότυπα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ και Ρρότυπα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ  

Για τα προςφερόμενα προϊόντα κα πρζπει να προςκομιςκοφν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα 

ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 

βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων. 

Πλα τα προςφερόμενα είδθ να διακζτουν διεκνι πιςτοποίθςθ (CE). 

10.4. Στιριξθ ςτθν Λκανότθτα Τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 

10.2), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 

προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και 

αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

10.5. Κανόνεσ Απόδειξθσ Ροιοτικισ Επιλογισ  

10.5.1. ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΗ ΑΡΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 9.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 10.1, 10.2, 

10.3 και 10.4 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα ΡΑΑΤΘΜΑ V, το οποίο αποτελεί 

ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του 

τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι 

δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 9.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
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Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

10.5.2. ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτο Άρκρο 9 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 

περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 10.4, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται 

ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 9.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 

10.1, 10.2, 10.3 και 10.4 τθσ παροφςασ). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 

των παραγράφων 9.3.1, 9.3.2 και 9.3.3 τθσ παροφςασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 

ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι 

βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 

ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 9.3, οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 9.3.1, απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 

χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα 

μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν 

ωσ άνω παράγραφο 9.3.1 

β) για τισ παραγράφουσ 9.3.2 και 9.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 

τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το 
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οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 

με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά 

ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 

εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν 

Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ «Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ», όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο 

Taxisnet. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο 

ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 9.3.1 και 9.3.2 

και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 9.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από 

ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 

διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 

αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 

όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι 

δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 9.3.1 και 9.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράφου 9.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 9.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 9.3.2 iii τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ 

και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των 

Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 

μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» και 

δ) για τθν παράγραφο 9.3.7, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 

βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 10.1 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 

αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί 

τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 

μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ 
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ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του 

αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

Επιμελθτιριο. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ υποπαραγράφου γ τθσ παραγράφου 10.2 

οι οικονομικοί φορείσ να υποβάλλουν αναλυτικά τα απαιτοφμενα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ 

των επαγγελματικϊν προςόντων, για το τεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό τουσ (τίτλουσ ςπουδϊν, πτυχία, 

πιςτοποιιςεισ, εξειδικεφςεισ κλπ.) 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 10.3, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

i. Ριςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, 

αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων.  

ii. Ριςτοποιθτικά CE για τα προϊόντα. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε 

περίπτωςθ Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να 

προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 

δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 

δικαίωμα υπογραφισ κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ 

κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ / νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 

πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 10.4, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, 

ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

ΆΚΟ 11: ΚΛΤΘΛΑ ΑΝΑΚΕΣΘΣ  

11.1. Κριτιριο Ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 

βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ
ΑΞΛΑ 

ΣΤΟΛΧΕΛΟΥ 
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

ΣΤΟΛΧΕΛΟΥ 
ΣΤΑΚΜΛΣΜΕΝΘ 
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α. Αναλυτζσ 

1. Ροιότθτα - τεχνολογία 15% 100 - 120   

2. Απόδοςθ - ταχφτθτα, 
αξιοπιςτία λειτουργίασ. 

15% 100 - 120   

3. Δυνατότθτα ςφνδεςθσ όλων 
των αναλυτϊν του 
εργαςτθρίου. Απλότθτα ςτο 
χειριςμό και τθν λειτουργία 
του οργάνου, φπαρξθ 
ςυςτιματοσ επικοινωνίασ 
χειριςτι - οργάνου, φπαρξθ 
ςυςτιματοσ αςφαλείασ 
προςωπικοφ και 
περιβάλλοντοσ. 

10% 100 - 120   

Β. Αντιδραςτήρια 

1. Ροιότθτα και πλιρθσ 
ςυμβατότθτα με τα αντίςτοιχα 
όργανα, αξιοπιςτία, ακρίβεια, 
επαναλθψιμότθτα των 
αποτελεςμάτων. 

10% 100 - 120   

2. Χρονικι ςτακερότθτα και 
γραμμικότθτα των εξετάςεων  

10% 100 - 120   

3. Διάρκεια χριςεωσ - 
ςυνκικεσ ςυντιρθςθσ, 
ςυςκευαςία 

10% 100 - 120   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 100 - 120   

ΟΜΑΔΑ Β 

1. Εκπαίδευςθ προςωπικοφ- 
χειριςτϊν για τουσ αναλυτζσ. 

5% 100 - 120   

2. Εγγυιςεισ από τθν εταιρία 
για τθν τεχνικι υποςτιριξθ ςε 
ανταλλακτικά και εργαςία για 
τθν εφρυκμθ λειτουργία των 
αναλυτϊν. 

15% 100 - 120   
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ΟΜΑΔΕΣ ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ
ΑΞΛΑ 

ΣΤΟΛΧΕΛΟΥ 
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

ΣΤΟΛΧΕΛΟΥ 
ΣΤΑΚΜΛΣΜΕΝΘ 
ΒΑΚΜΟΛΟΓΛΑ 

3. Αξιοπιςτία αντιπροςϊπου 
Ελλάδοσ, προθγοφμενθ 
εμπειρία ςτθ διάκεςθ 
παρόμοιων αντιδραςτθρίων ςε 
άλλα Νοςοκομεία. 

10% 100 - 120   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 30 100 - 120   

 
11.2. Βακμολόγθςθ και Κατάταξθ Ρροςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν 

υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα 

των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από 

τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ 

προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ. 

ΆΚΟ 12: ΚΑΤΑΤΛΣΘ - ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ  

12.1. Γενικοί Προι Υποβολισ Ρροςφορϊν  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I τθσ παροφςασ, για το 

ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ και το ςφνολο των ειδϊν του κάκε τμιματοσ.  

Στουσ γενικοφσ όρουσ υποβολισ προςφορϊν περιλαμβάνονται επίςθσ τα εξισ: 

α. Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, για το ςφνολο των ειδϊν κάκε ομάδασ, 

για μία ι περιςςότερεσ ομάδεσ. 

β. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ, ι μθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων 

τθσ Διακιρυξθσ υποβολι δικαιολογθτικϊν του Φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και 

του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

γ. Θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον φάκελο «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» και αντίςτροφα, δεν αναγνωρίηεται και δεν κεραπεφεται εκ των υςτζρων και 

οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

δ. Για να κεωρθκοφν ζγκυρα τα δικαιολογθτικά, πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία 

καταλθκτικισ υποβολισ των προςφορϊν. 
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ε. Τα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ν.4412/16 άρκρο 92). 

ςτ. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ δφναται προςκλθκοφν, εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, για παροχι 

διευκρινιςεων ι ςυμπλιρωςθ των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβάλλει. Θ εν λόγω ςυμπλιρωςθ ι 

διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια τθν μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων 

προκειμζνου για τθν ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Εν λόγω διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ 

(διορκϊςεισ τυπικϊν λακϊν ι ιςςονοσ ςθμαςίασ παραλείψεων των προςφορϊν), γίνονται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του Ν. 4412/06 και το άρκρο 14 τθσ ΥΑ 56902/215/02-06-2017. 

η. Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των ςυμμετεχόντων, που περιλαμβάνονται ςτισ 

προςφορζσ, δε χρειάηεται να φζρουν κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ και πρζπει να υπογράφονται ψθφιακά από 

τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, ιτοι από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι 

όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ. Επιπλζον, απαιτείται, να φζρουν θμερομθνία 

ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ, θ οποία να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) 

θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (Ν. 4250/14). 

θ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν 

δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ 

των προτάςεων αυτϊν. 

κ. Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγράφων και ςε ζντυπθ μορφι, τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι και 

ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα. 

ι. Ζντυπα δικαιολογθτικά-προςφορζσ που περιζρχονται με οποιοδιποτε τρόπο ςτο Νοςοκομείο πριν από τθν 

διενζργεια του διαγωνιςμοφ ι τον προκακοριςμζνο χρόνο, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτο 

αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ 

Διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατίκενται κατά τθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία (Ν.4412/16 άρκρο 96). 

ια. Ζντυπα δικαιολογθτικά-προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτο Νοςοκομείο με οποιοδιποτε 

τρόπο εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ χωρίσ να αποςφραγίηονται 

(Ν.4412/16 άρκρο 96). 

ιβ. Τα ζντυπα δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, 

διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ ι προςκικθ, 

αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. 

Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς' αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

ιγ. Οι ζντυπεσ προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι ςε 

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. (Ν. 4412/16 άρκρο 96). 

ιδ. Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν 

παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του 

Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Αϋ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με τθν προςφορά θλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτοφμενων 
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δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ τουσ, εκλαμβάνονται 

ωσ υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα, και για τθν αποδοχι τουσ ι μθ εξετάηονται με βάςθ τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ τ.Αϋ74/26-03-14). Επιςθμαίνεται ότι ςε υποβλθκζντα τζτοια ςτοιχεία 

(φωτοαντίγραφα), διενεργείται υποχρεωτικά από τθν αρμόδια για το διαγωνιςμό Υπθρεςία δειγματολθπτικόσ 

ζλεγχοσ, προκειμζνου να εξακριβωκεί θ ακρίβεια αυτϊν, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5%, ιδίωσ ηθτϊντασ τθ 

ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι φορζων που εξζδωςαν τα πρωτότυπα. Διαπίςτωςθ ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα 

ςτοιχεία επιφζρει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/1986, 

εφόςον τζτοια πράξθ δεν τιμωρείται αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ, θ 

εκδοκείςα βάςει των ςτοιχείων διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, ανακαλείται αμζςωσ. 

Αναλυτικότερα: 

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

- Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των 

δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 

ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 

υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ 

αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 

Δικθγόρων (Ν. 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ 

υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ 

ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.) 

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν 

επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 

4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν 

κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 

- Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 

ιε. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 

είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ 

και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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ιςτ. Δφναται να ηθτθκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 

διεξαγωγι τθσ (Ν. 4412/16 άρκρο 79). 

12.2. Χρόνοσ και Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν  

12.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 

διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν. 4412/2016, 

ιδίωσ άρκρα 36 και 37, και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 

πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 

περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 

1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ - Διαδικτυακι πφλθ 

www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

12.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 

βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα 

ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

12.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16. 

Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 

εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ 

πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αξιολόγθςι τθσ. 
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12.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 

αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία 

που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 

αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 

παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι 

προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ -

οικονομικισ προςφοράσ. 

12.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 

αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 

πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό 

φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

12.2.6. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 

μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 

προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι 

ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ 

φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ 

(Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι 

υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται 

να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 

τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα 

δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι 

τθσ διαδικαςίασ. 

12.3. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  - Τεχνικι Ρροςφορά»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου 

Portable Document Format (PDF) και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων 

πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), χωρίσ να 

απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
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12.3.1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 

4412/2016 

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 και ςτισ παραγράφουσ 8.5 και 

9.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου 

XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 

Διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ V).  

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό 

φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

12.3.2. H τεχνικι προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνθ κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (του/των τμιματοσ/τμθμάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προςφορά) που 

ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 

απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα 

με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει 

να ςυμπεριλαμβάνονται και όλα τα ζγγραφα δικαιολογθτικά, ςτοιχεία, βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ, εγχειρίδια, οδθγίεσ χριςθσ, φφλλα ςυμμόρφωςθσ, φυλλάδια, πρωτόκολλα λειτουργίασ, χωροταξικά 

ςχζδια όπου απαιτείται κ.λπ., που τυχόν αναφζρονται ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

Επιπλζον, κα πρζπει: 

Α. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι ειδικά 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ) ςτθν οποία κα αναγράφεται/δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περί των οποίων ο 

οικονομικόσ φορζασ, ζλαβε πλιρθ γνϊςθ, αποδζχεται και ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του/των 

τμιματοσ/τμθμάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προςφορά κα καλφψει πλιρωσ 

Β. Να υποβλθκεί κατάλογοσ παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία για προμικειεσ 

ακριβϊσ του ίδιου τφπου (ιδίου αντικειμζνου), με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του 

δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ, ςυνοδευόμενοσ από υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι οι 

παραδόςεισ του ανωτζρω καταλόγου εκτελζςτθκαν καλϊσ και δεν ζχουν επιβλθκεί τυχόν ποινζσ, πρόςτιμα, 

εκπτϊςεισ και λοιπζσ κυρϊςεισ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να γίνεται ςχετικι αναφορά. 

Γ. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι ειδικά 
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εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ), με τθν οποία κα δθλϊνεται θ ςυμμόρφωςθ με τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ/τισ πιςτοποιιςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Δ. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι ειδικά 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ) ςτθν οποία κα αναγράφονται/δθλϊνονται τα εξισ: 

- ότι κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα εκπαιδεφςει δωρεάν όλο το επιςτθμονικό προςωπικό για όλουσ 

τουσ τφπουσ των προςφερόμενων αναλυτϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του εργαςτθρίου. 

- ότι κα παραδϊςουν και να εγκαταςτιςουν ςτο εργαςτιριο προσ χριςθ, για όλο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ 

τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί, τον εξοπλιςμό που απαιτείται για τισ ηθτοφμενεσ εξετάςεισ. 

- ότι το Service και οι γενικζσ προλθπτικζσ ςυντθριςεισ για όλουσ τουσ αναλυτζσ κα πραγματοποιοφνται ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα, οπωςδιποτε όμωσ κάκε εξάμθνο, ανεξαρτιτωσ από το πϊσ αναγράφεται ςτισ 

προδιαγραφζσ του κάκε μθχανιματοσ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των αργιϊν) θ 

ανταπόκριςθ κα πρζπει απαραίτθτα να γίνεται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθν ϊρα τθσ κλιςθσ. 

- ότι κα παραχωριςει όλα τα κατάλλθλα βοθκθτικά εξαρτιματα για τθν καλι λειτουργία των αναλυτϊν, όπωσ 

UPS απαραίτθτα για τθν καλι λειτουργία των προςφερόμενων αναλυτϊν, ςφςτθμα επεξεργαςίασ και 

απιονιςμοφ νεροφ (όπου απαιτείται), αλλά και τουσ απαραίτθτουσ εκτυπωτζσ για όλουσ τουσ αναλυτζσ. Πλα τα 

ανταλλακτικά και θ ςυντιρθςθ των παραπάνω βοθκθτικϊν μθχανθμάτων κα προςφζρονται χωρίσ χρζωςθ κακ’ 

όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

-ότι κα ςυνδζςει και κα διατθρεί ςυνδεδεμζνουσ κακ’όλθ τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ όλουσ τουσ 

προςφερόμενουσ αναλυτζσ τθσ με λογιςμικό LIS, με ζξοδα τα οποία κα βαρφνουν αποκλειςτικά τθν 

προμθκεφτρια εταιρεία. 

- ότι θ προμθκεφτρια εταιρεία κα καλφψει το Βιοχθμικό Τμιμα με πλιρεσ ετιςιο πρόγραμμα εξωτερικοφ 

ποιοτικοφ ελζγχου (επιλογισ του εργαςτθρίου και όχι τθσ προμθκεφτριασ εταιρίασ) των κυριότερων βιοχθμικϊν 

και ανοςολογικϊν εξετάςεων, ςτο οποίο κα περιλαμβάνεται το κόςτοσ τθσ αποςτολισ των πρότυπων ορϊν, τθσ 

εργαςίασ των δειγμάτων και τθσ αποςτολισ των επεξεργαςμζνων αποτελεςμάτων. Το πρόγραμμα εξωτερικοφ 

ελζγχου να είναι πιςτοποιθμζνο διεκνϊσ. 

Εξωτερικόσ μθνιαίοσ ζλεγχοσ βιοχθμικϊν εξετάςεων: μια φορά ανά μινα – δϊδεκα φορζσ ανά ζτοσ. 

Εξωτερικόσ μθνιαίοσ ζλεγχοσ ανοςοχθμικϊν εξετάςεων: μια φορά ανά μινα – δϊδεκα φορζσ ανά ζτοσ. 

Ε. Να επιςυνάπτονται τα αντίςτοιχα πρωτόκολλα αναλυτικισ λειτουργίασ των προςφερόμενων εξετάςεων για 

τουσ ςυνοδοφσ απλοφσ ι και μεικτοφσ αναλυτζσ κακϊσ και τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν γραμμικότθτά τουσ, τθν 

ςτακερότθτα τουσ ςτουσ αναλυτζσ και τθν ςυχνότθτα βακμονόμθςθσ τουσ ϊςτε να αξιολογθκοφν. 

Στ. Στθν προςφορά κάκε ομάδασ κα πρζπει απαραίτθτα να περιλαμβάνονται και οι αντίςτοιχεσ ςυςκευαςίεσ 

βακμονομθτϊν και ορϊν εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, για τισ εξετάςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ δεν 

προςφζρονται πολυδφναμοι βακμονομθτζσ και πολυδφναμοι οροί ελζγχου, που είναι απαραίτθτα για τθν 

διενζργεια κάκε εξζταςθσ. Για τουσ πολυδφναμουσ βακμονομθτζσ και οροφσ ελζγχου απαιτείται θ αναγραφι 

των προςφερόμενων ςυςκευαςιϊν για κάκε ομάδα. 
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Η. Να κατατεκεί χωροταξικό ςχζδιο, όπου να φαίνεται θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων αναλυτικϊν 

ςυςτθμάτων ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο του βιοχθμικοφ εργαςτθρίου, αποδεικνυόμενθ με βάςθ τισ επίςθμεσ 

φυςικζσ διαςτάςεισ από τα manuals των αναλυτικϊν ςυςτθμάτων. 

Οι οικονομικοί φορείσ κα μποροφν να επιςκζπτονται το βιοχθμικό εργαςτιριο, προκειμζνου να καταγράψουν 

το χϊρο, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το βιοχθμικό εργαςτιριο. 

Θ. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι ειδικά 

εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τουσ), όπου να αναφζρεται/δθλϊνεται ότι για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ (ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ), από τθν θμερομθνία παραλαβισ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ με τον 

ςυγκεκριμζνο εργοςταςιακό αρικμό, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάηει ι να αντικακιςτά οποιοδιποτε 

εξάρτθμα ι μζροσ ι ολόκλθρο το ςφςτθμα που ζχει υποςτεί βλάβθ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου 

και επίςθσ ότι υποχρεοφται να αντικακιςτά ςτθν περίπτωςθ αυτι το ιςοδφναμο των τεςτσ που ζχουν 

καταςτραφεί λόγω τθσ απότομθσ διακοπισ λειτουργίασ (βλάβθσ) του αναλυτι, όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτο 

βιβλίο λειτουργίασ του οργάνου που τθρεί το εργαςτιριο και αποδεικνφεται και από το αρχείο ςφαλμάτων του 

αναλυτι. 

Κ. Να υποβλθκεί εγχειρίδιο χριςεωσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλυτϊν) 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

α. Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράφου 12.2.6 με τον οποίο κα προςκομίηονται τα ςτοιχεία του 

φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και ςε ζντυπθ μορφι, περιζχει διαβιβαςτικό 

ζγγραφο ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά που κα είναι ςυρραμμζνα 

και αρικμθμζνα κατά φφλλο με ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Σε περίπτωςθ που τα ζντυπα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 

τοποκετθκοφν ςτον φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα (ομοίωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο), με τθν 

ςυμπλθρωματικι ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. 

β. Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 

ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν κ.ά.») 

αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

γ. Τα θλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δφναται να υποβάλλονται ςτθν 

ελλθνικι ι άλλθ γλϊςςα (Ν. 4412/16 άρκρο 92), κα πρζπει να είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον 

καταςκευαςτικό οίκο/εκδότθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφονται, επί ποινι απόρριψθσ, 

από Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον οικονομικό φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι 

προδιαγραφζσ και τα λοιπά ςτοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν 

φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ ι ότι είναι τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια 

(Prospectus), του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ. Τα ανωτζρω τεχνικά φυλλάδια επειδι είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα είτε από τον καταςκευαςτικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορζα βάςει τθσ ανωτζρω Υ.Δ., 

εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςισ τουσ ςε ζντυπθ μορφι. 
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12.4. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ Σφνταξθσ και  Υποβολισ 

Οικονομικϊν Ρροςφορϊν  

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

υποψιφιου οικονομικοφ φορζα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ. Στθν ςυνζχεια, το 

ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται 

από τον προςφζροντα. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα 

επιςυνάψει ψθφιακά υπογεγραμμζνο το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ςε 

μορφι pdf ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο 

προςφζρων κα επιςυνάψει τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, ψθφιακά 

υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςτο ΕΣΘΔΘΣ οι, υποβάλλοντεσ προςφορά, οικονομικοί φορείσ, κα αναγράψουν μία ςυνολικι 

τιμι οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ ΦΡΑ για το ςφνολο των εξετάςεων-ειδϊν κάκε τμιματοσ. Ανάλυςθ τθσ 

οικονομικισ προςφοράσ για τα επιμζρουσ είδθ-αντιδραςτιρια κάκε τμιματοσ, κα γίνεται ςτο Υπόδειγμα 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), το οποίο κα υποβλθκεί ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο ςε μορφι pdf ςτον υποφάκελο Οικονομικι Ρροςφορά. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ 

υποβάλλουν προςφορά για περιςςότερα του ενόσ τμιματα κα υποβάλλουν το ανωτζρω ζντυπο οικονομικισ 

προςφοράσ ξεχωριςτά για κάκε τμιμα. 

Α. Τιμζσ 

Οι τιμζσ δίνονται ςε Ευρϊ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από 

το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ Διακιρυξθσ. 

Επιςθμαίνεται επίςθσ, ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν κα πρζπει να είναι ίςεσ ι χαμθλότερεσ των 

τιμϊν που καταγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ. Στθν οικονομικι 

προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ όπου κα δθλϊνεται ποια είναι 

θ τιμι τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

προςφοράσ αναφζροντασ τον ςχετικό κωδικό παρατθρθτθρίου για κάκε είδοσ. Στθν περίπτωςθ που είδοσ/θ δεν 

είναι καταχωρθμζνο/α ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. κα υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά 
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υπογεγραμμζνθ όπου κα δθλϊνεται ότι δεν υπάρχει το είδοσ καταχωρθμζνο ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθ 

ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, με ποινι απόρριψθσ. 

12.5. Χρόνοσ Λςχφοσ των Ρροςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 

πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 9.2 τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 

διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα 

τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 

ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που 

ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 

προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείναν τισ 

προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

12.6. Λόγοι Απόρριψθσ Ρροςφορϊν  

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, 

ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 και ςτο Άρκρο 13 και Άρκρο 14 τθσ παροφςασ  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 

διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ 

και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 13.1 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 13.1 τθσ 

παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ 

η) οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ 

θ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ (ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του 

ν. 4412/2016 και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ 

οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων), 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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ΜΕΟΣ Γ: 
ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

ΆΚΟ 13: ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ  ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ  

13.1. Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν  

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων 

των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τθν 

30-04-2018 και ϊρα 10:00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα 

που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου», κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Συνοπτικά θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: ςτθ ςυγκεκριμζνθ ϊρα, που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ, γίνεται 

αποςφράγιςθ μόνο του θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά». Ο 

θλεκτρονικόσ (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά», αποςφραγίηεται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων 

πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των οποίων 

οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 

Ρροςφορά», οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των 

προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του (υπο)φακζλου 

«Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα 

ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να 

λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Για τθν αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με 

θλεκτρονικό μινυμα / ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το ςφςτθμα. Το αρμόδιο όργανο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ςυντάςςει και υπογράφει τα, κατά περίπτωςθ, πρακτικά αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

Κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ 

και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 

ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 16 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), 

μζςω του Συςτιματοσ ιδίωσ: 

• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ των γνωμοδοτικϊν οργάνων του άρκρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν κατά 

περίπτωςθ ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ των φακζλων και (υπό)φακζλων των 

προςφορϊν και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτιςεισ, ειςθγιςεισ τουσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι. 
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• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

- απευκφνουν πρόςκλθςθ ςτουσ χριςτεσ– οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί του 

περιεχομζνου τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει. 

- κοινοποιοφν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ τθν ςχετικι απόφαςθ επικφρωςθσ των πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν. 

• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ των οικονομικϊν φορζων 

- παρζχουν τισ διευκρινίςεισ ι ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που τουσ ηθτοφνται. 

- λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων, των προςφορϊν τουσ και των υποβλθκζντων ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν αυτϊν μζςω του χϊρου του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 

Θ υποβολι των πρακτικϊν, γνωμοδοτιςεων και ειςθγιςεων των γνωμοδοτικϊν οργάνων, οι κοινοποιιςεισ και 

οι προςκλιςεισ των ανακετουςϊν αρχϊν προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι διευκρινίςεισ- ςυμπλθρϊςεισ των 

τελευταίων προσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ κακϊσ και κάκε άλλθ επικοινωνία μεταξφ οικονομικϊν φορζων και 

ανακετουςϊν αρχϊν πραγματοποιοφνται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα 

υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 

ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ 

προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

13.2. Αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα 

λοιπά των κειμζνων διατάξεων. Ειδικότερα: 

α. Τθν θμζρα και ϊρα που κα λάβει χϊρα θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπό)φακζλων «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ αποκτοφν πλζον 

πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με 

θλεκτρονικό μινυμα / ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το Σφςτθμα. 

β. Στθν ςυνζχεια τθν ίδια θμερομθνία το αρμόδιο όργανο κα αποςφραγίςει τουσ ενςφράγιςτουσ φακζλουσ με 

τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Τεχνικι Ρροςφορά» που περιζχουν τα τυχόν επιμζρουσ 

απαιτοφμενα, ςε ζντυπθ μορφι, δικαιολογθτικά των προςφορϊν τα οποία ζχουν κατατεκεί από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν Υπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ (ιτοι, δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τα 

οποία υποβλικθκαν θλεκτρονικά αλλά δεν φζρουν ψθφιακι υπογραφι των προςφερόντων οικονομικϊν 

φορζων). Το αρμόδιο όργανο κα μονογράψει και κα ςφραγίςει ανά φφλλο το ςφνολο των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν. 

Κατά τθ διαδικαςία αυτι δφνανται να παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι των προςφερόντων, τα μζλθ του ΔΣ 

ςε περίπτωςθ ΑΕ ι οι αντίκλθτοί τουσ, εφόςον ζχουν δθλωκεί, ι τρίτα ειδικά εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. 
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Επιςθμαίνεται ότι για τρίτα πρόςωπα που δεν προκφπτει από τον φάκελο τθσ προςφοράσ ότι εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία ι ότι είναι μζλθ ΔΣ ανϊνυμθσ εταιρείασ, κα πρζπει υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ να 

ςυμπεριλθφκεί ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ προςφοράσ πρακτικό του αρμοδίου οργάνου ι ςε περίπτωςθ 

φυςικοφ προςϊπου εξουςιοδότθςθ, δια τθσ οποίασ εξουςιοδοτοφνται τα τρίτα πρόςωπα να παρευρίςκονται 

κατά τθν αποςφράγιςθ των ζντυπων προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι εφόςον για λογαριαςμό κάποιου 

προςφζροντοσ παρίςταται πρόςωπο από τα ωσ άνω, δφναται να ςυνοδεφεται από τρίτα πρόςωπα που κα 

δθλϊςει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, προσ διευκόλυνςθ του ζργου του. 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςφορζσ, ςε πρακτικό αποςφράγιςθσ 

το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του. 

γ. Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζκδοςθ και τθν υποβολι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 

προκειμζνου για τθ λιψθ και ζκδοςθ απόφαςθσ, ξεχωριςτοφ πρακτικοφ ςτο οποίο: 

(1) Καταχωροφνται: 

(α) Πλοι οι προςφζροντεσ υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ. 

(β) Τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ. 

(2) Αξιολογοφνται: 

(α) Τα κατατεκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αναφορικά με τθν πλθρότθτα και τθν νομιμότθτά τουσ. 

(β) Οι υποβλθκείςεσ τεχνικζσ προςφορζσ των προςφερόντων υποψθφίων οικονομικϊν φορζων ωσ προσ τθν 

ςυμφωνία τουσ με τουσ όρουσ και απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

(3) Υποβάλλεται γνωμοδότθςθ περί αποδοχισ ι αιτιολογθμζνθσ απόρριψθσ των προςφερόντων υποψθφίων 

οικονομικϊν φορζων. 

Σθμείωςθ: Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία β και γ ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

δ. Ακολουκεί θ ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ 

απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ 

(μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. 

ε. Για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (δικαιολογθτικά - τεχνικά), κατά το ανωτζρω ςτάδιο και μετά τθν 

άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν (Άρκρο 16 τθσ παροφςασ) για το εν λόγω ςτάδιο, 

ορίηεται θ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. Στουσ 

ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, με μζριμνα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα 

θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. 

ςτ. Στθν κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν θλεκτρονικι 

αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ 

για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτισ. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό 

μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το Σφςτθμα. 
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η. Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από το αρμόδιο όργανο των οικονομικϊν προςφορϊν, κατά τθν οποία οι οικονομικζσ 

προςφορζσ ελζγχονται ζναντι των όρων τθσ Διακιρυξθσ. Το αρμόδιο όργανο ςυντάςςει ξεχωριςτό πρακτικό ςτο 

οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψθ των οικονομικϊν προςφορϊν, τθν κατάταξθ των 

προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο 

πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ). Το πρακτικό υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για 

τθ λιψθ και ζκδοςθ απόφαςθσ. 

Σθμείωςθ 1: Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι που προτείνουν ςτθν 

προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

Σθμείωςθ 2: Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 

μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 

(άρκρο 90 παρ. 1 του ν.4412/16). 

θ. Στθν ςυνζχεια, θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει τθν απόφαςθ για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ απόφαςθ 

αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω 

θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 και 89 του ν. 4412/2016. 

κ. Μετά τθν ωσ άνω ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων επί τθσ εκδοκείςασ απόφαςθσ για το ανωτζρω ςτάδιο και 

μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν (βλ. Άρκρο 16 παρακάτω), ο προςφζρων, 

ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ προκεςμίασ από 10 ζωσ 20 θμερϊν 

από τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ςυςτιματοσ, οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά ςτον χϊρο «Συνθμμζνων Θλεκτρονικισ Ρροςφοράσ» και 

ειδικότερα ςτον (υπό)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» του ςυςτιματοσ, τα 

δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείων pdf, που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται αναλυτικά ςτθν 

παράγραφο 10.5.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 9.3 τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 

επιλογισ των παραγράφων 10.1, 10.2 και 10.3), ςε πρωτότυπα ι αντίγραφα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία και τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι 

υπογραφι. Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ 

υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

Σε περίπτωςθ που κάποια εκ των υπόψθ δικαιολογθτικϊν/ςτοιχείων δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο 

τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι κα πρζπει, 

επί ποινισ απορρίψεωσ, αυτά να προςκομιςτοφν ςτο αρμόδιο όργανο ςε ζντυπθ μορφι, το αργότερο εντόσ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι του φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ 

Αναδόχου», ςε ςφραγιςμζνο φάκελο που κα φζρει εξωτερικά τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ 

Αναδόχου». 

Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προβεί ςε κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν νωρίτερα 

από τθ κακοριςκείςα χρονικι προκεςμία των 10 ζωσ 20 θμερϊν που του ζχει δοκεί, τότε οφείλει να 

ενθμερϊςει εγγράφωσ μζςω τθσ επικοινωνίασ του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ κατάκεςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν του, τόςο θλεκτρονικά ςτο ΕΣΘΔΘΣ, όςο και ςε 
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ζντυπθ μορφι, ϊςτε θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του εν λόγω φακζλου να πραγματοποιθκεί πριν τθν λιξθ τθσ 

αυτισ προκεςμίασ. 

ι. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, από το αρμόδιο όργανο, του φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» 

του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), γίνεται 5 εργάςιμεσ 

θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των 

ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Στουσ 

ςυμμετζχοντεσ που ζχουν υποβάλει παραδεκτζσ οικονομικά προςφορζσ, με μζριμνα του αρμοδίου οργάνου, 

πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα 

θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ 

αναδόχου. Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου που 

αποςφραγίςκθκε. 

ια. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ αποςφράγιςθ του ανωτζρω φακζλου το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζκδοςθ και 

υποβολι ςτθν ανακζτουςα αρχι, τελικοφ πρακτικοφ Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν και 

Δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου (για τθ λιψθ και ζκδοςθ απόφαςθσ), ςτο οποίο: 

1. Αξιολογοφνται: 

(α) Οι οικονομικζσ προςφορζσ όλων των προςφερόντων υποψθφίων οικονομικϊν φορζων και κατατάςςονται 

με το κριτιριο κατακφρωςθσ 

(β) Τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου. 

2. Υποβάλλεται γνωμοδότθςθ για τθν λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι επί των 

αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. Οι φάκελοι του διαγωνιςμοφ με τα προςκομιςκζντα δικαιολογθτικά για κάκε 

ςτάδιο, με μζριμνα του αρμοδίου οργάνου ςυνυποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι για τθν ζκδοςθ τθσ 

ανωτζρω απόφαςθσ. 

ιβ. Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και 

ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του ςυςτιματοσ ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. 

2. Για τθν ανωτζρω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ κακϊσ και για τθ λιψθ απόφαςθσ επί των διαφόρων 

ςταδίων του διαγωνιςμοφ ιςχφουν γενικά τα ακόλουκα: 

α. Το αρμόδιο όργανο ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ από τθν τον Ανακζτουςα Αρχι μποροφν 

να απευκφνουν αιτιματα, θλεκτρονικά – μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί νομίμωσ 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ – οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται 

επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ να παρζχουν θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και κατά περίπτωςθ 

εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ – ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. 

Για τθν αποςαφινιςθ – ςυμπλιρωςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 

102 του ν. 4412/16. 
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β. Δεδομζνου τθσ δυνατότθτασ των προςφερόντων υποψθφίων οικονομικϊν φορζων για υποβολι ενςτάςεων 

και τθσ πορείασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, το χρονικό διάςτθμα για τον οριςμό τθσ αποςφράγιςθσ των 

δικαιολογθτικϊν των διαφόρων ςταδίων γίνεται κατά κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

γ. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ ωσ αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, 

ι που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ, μετά από 

προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. Λοιποί λόγοι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ ωσ αναφζρονται, 

κατά περίπτωςθ, ςτα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ. 

δ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του Συςτιματοσ, 

για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ αποδοχισ ι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ ςε κάκε ςτάδιο, ωσ αυτά 

προςδιορίςτθκαν παραπάνω. Θ ειδοποίθςθ αυτι πραγματοποιείται μετά τθν θλεκτρονικι ανάρτθςθ, τθσ 

ςχετικισ αποφάςεωσ ςτο Σφςτθμα. Κατά τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ υπόψθ ειδοποίθςθσ/ανακοίνωςθσ 

κεωρείται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει πλζον πλιρθ γνϊςθ επί τθσ απόφαςθσ για το εκάςτοτε ςτάδιο του 

διαγωνιςμοφ. Ωσ εκ τοφτου, θ εν λόγω θμερομθνία αποτελεί και το χρονικό ςθμείο από το οποίο εκκινεί θ 

νόμιμθ προκεςμία για τθν άςκθςθ τυχόν ενςτάςεων. Κατά τθν ίδια διαδικαςία υπολογίηονται και οι χρόνοι 

υποβολισ διευκρινιςεων ι ςυμπλθρϊςεων. 

ΆΚΟ 14: ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΡΟΣΩΛΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - 
ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΡΟΣΩΛΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά μζςω 

του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων .pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι 

υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 

ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 

ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 

ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει 

τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9.3 τθσ παροφςασ 

Σε περίπτωςθ που και ο ςυμμετζχων που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται, θ ανάκεςθ 

γίνεται ςτον αμζςωσ επόμενο ανάδοχο, κ.ο.κ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι 

πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ή δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ή δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο Άρκρο 10 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι 

του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 

λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 

κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι 

μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ 

ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ 

κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 

ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

ΆΚΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 

προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το 

Άρκρο 16 τθσ παροφςασ. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 

ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτο Άρκρο 16 τθσ παροφςασ βοθκθμάτων 

και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 

αυτϊν 
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β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 του 

ν. 4129/2013  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 

επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 10.5.2 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ 

του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ.  

ΆΚΟ 16: ΡΟΔΛΚΑΣΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΛΝΘ ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε 

υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 

παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 

προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ 

προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 

είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα 

αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν 

άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ 

ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» 

και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το 

οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 

υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 

άρκρο 7 τθσ με αρ. 56902/215 Υ.Α. 

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του 

ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 

ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 

προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν. 4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 

ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, 

θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται 

παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

ΆΚΟ 17: ΜΑΤΑΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ  

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
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διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο 

που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ, οι οικονομικοί φορείσ δεν κα ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για 

οποιοδιποτε λόγο. 
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ΜΕΟΣ Δ: 
ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΆΚΟ 18: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 

παρ. 1β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 

ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 8.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ να είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV 

τθσ παροφςασ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου 

τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ 

ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 

παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. 

ΆΚΟ 19: ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

ΆΚΟ 20: ΠΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 

ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι 

οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται 

από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 

που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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ΆΚΟ 21: ΥΡΕΓΟΛΑΒΛΑ  

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ 

τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 

του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το 

όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, 

υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια 

τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ 

ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ / των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ 

είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ 

άνω διαδικαςία. 

ΆΚΟ 22: ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

ΆΚΟ 23: ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 

ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 9.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει 

από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ 

Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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ΜΕΟΣ Ε: 
ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΆΚΟ 24: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ  - ΚΑΤΘΣΕΛΣ  

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ και κεϊρθςι του από τον 

Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, μετά τθν εκτζλεςθ κάκε παραγγελίασ και τθν διενζργεια ποςοτικισ-

ποιοτικισ παραλαβισ. 

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (παρ. 4 , άρκρου 200 ν.4412/16), κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

δ) Κράτθςθ 2% επί τθσ αξίασ εκτόσ ΦΡΑ, υπζρ Ψυχικισ Υγείασ (άρκρο 3, περ. ε του Ν. 3580/2017) 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ 

ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 

αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

ΆΚΟ 25: ΚΘΥΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΦΟΕΑ ΖΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΛΣ  

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 

αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν 

φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του 

ν. 4412/2016. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
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α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 

ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου 

από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του 

χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% 

επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ 

ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ-παράδοςθ ι αντικατάςταςθ 

των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για 

το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

ΆΚΟ 26: ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί να αςκιςει προςφυγι κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 

δυνάμει των όρων που αναφζρονται ςτο Άρκρο 25, Άρκρο 27 και Άρκρο 29 τθσ παροφςασ, μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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ΜΕΟΣ ΣΤ: 
ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΆΚΟ 27: ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΛΚΩΝ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά, κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ μζςα ςτον χρόνο παράδοςθσ 

που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτο χϊρο του Φαρμακείου ι ςε τυχόν άλλο χϊρο που κα του υποδειχκεί, 

τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ, με ζξοδα, ευκφνθ και μζριμνα του ιδίου. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 

αποςτολισ ςτον ανάδοχο τθσ ανωτζρω εγγράφου παραγγελίασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, από αρμόδια 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει ςχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που 

το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 

ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο 

παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των 

υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον 

τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 

ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία 

προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Ο ανάδοχοσ, εφόςον ειδοποιθκεί με οποιονδιποτε τρόπο από το Νοςοκομείο για κάλυψθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει άμεςα τα υλικά ςτο Νοςοκομείο και κατά τθ διάρκεια Αργιϊν ι/και 

Σαββατοκφριακων. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανταποκρίνεται ςε κάκε ποςότθτα των υπό προμικεια 

ειδϊν ανεξαρτιτωσ θμζρασ, ϊρασ, καιρικϊν ςυνκθκϊν, απεργιϊν, κ.λπ. Ομοίωσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για 

τθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε 24ωρθ βάςθ και κατά τθ διάρκεια αργιϊν ι/και ςαββατοκφριακων. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει αξιόπιςτο ςφςτθμα λιψθσ παραγγελιϊν (κινθτι, ςτακερι 

τθλεφωνία, fax, email) για όλεσ τισ ϊρεσ και θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του δικτφου ι άλλθσ 

απρόβλεπτθσ κατάςταςθσ αδυναμίασ λιψθσ παραγγελίασ, ο ανάδοχοσ, με δικι του ευκφνθ, οφείλει να 

ενθμερϊνει άμεςα το Νοςοκομείο και ςτθ ςυνζχεια να μεριμνά ομοίωσ άμεςα για τθ λιψθ των παραγγελιϊν 

με δικζσ του ενζργειεσ (π.χ. με υπάλλθλο του). 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει τα ςυμβατικά είδθ ςτο Νοςοκομείο, μζςα ςτα χρονικά όρια που ορίηονται 

από τθν παραγγελία. Τα προςκομιηόμενα είδθ κα ςυνοδεφονται από το/τα προβλεπόμενο/α παραςτατικά 
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αποςτολισ ςτο/ςτα οποίο/α κα αναγράφεται ευκρινϊσ το είδοσ, θ ποςότθτα και ότι άλλο ςτοιχείο είναι 

απαραίτθτο. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 206, 207 του ν.4412/16. 

ΆΚΟ 28: ΡΑΑΛΑΒΘ  ΥΛΛΚΩΝ  

H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 

ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του 

ωσ άνω νόμου και εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται, παρουςία Επιτροπισ Ραραλαβισ, με μεταφορικό μζςο του αναδόχου, χωρίσ καμία 

επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ Επιτροπι (πρωτοβάκμια ι/και δευτεροβάκμια) παραλαμβάνει 

ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/16 και, εφόςον το 

επικυμεί, μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ ςυμβατικϊν ειδϊν και 

αντικατάςταςισ τουσ, ιςχφον τα οριηόμενα ςτο άρκρο 213 του Ν.4412/16. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό - 

οριςτικό - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ - απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – 

δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα τυχόν εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν 

από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ 

των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε 

αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 

του Ν.4412/16. Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 

τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 

ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν 

από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ 

των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε 

αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 

του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα 

τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

Σε περίπτωςθ επίςθσ που ο ανάδοχοσ αδικαιολόγθτα κακυςτερεί να παραδϊςει τα είδθ τθσ παραγγελίασ ι 

παραλείψει οριςμζνα απ’ αυτά ι παραδίδει μικρότερεσ ποςότθτεσ των παραγγελκζντων, τότε επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενεσ από τον Ν.4412/16 κυρϊςεισ-πρόςτιμα και επίςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να 

αγοράςει τα είδθ είτε από τον προςφζροντα που υπζβαλε ςτον διαγωνιςμό τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ, ι με απ’ ευκείασ 

ανάκεςθ μετά από διαπραγμάτευςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με καταλογιςμό ςε 

βάροσ του αναδόχου, τθσ τυχόν μεγαλφτερθσ διαφοράσ αξίασ προμικειασ του είδουσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι 

διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει τα πρόςτιμα είτε ςε μορφι παρακράτθςθσ από πλθρωμζσ, είτε με 

παρακράτθςθ από τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν του αναδόχου ι παράβαςθσ των 

όρων εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του, θ Ανακζτουςα Αρχι φςτερα 

δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ για το Ελλθνικό Δθμόςιο. Σε 

περίπτωςθ ζκπτωςθσ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ και 

υποχρεοφται ο ανάδοχοσ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ από τθν παράβαςθ για τθν οποία επιβλικθκε θ 

ζκπτωςθ. 

Το κόςτοσ διενζργειασ τυχόν ελζγχων που απαιτθκοφν κατά τθν παραλαβι βαρφνει τον Ανάδοχο. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 

παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, 

με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 

αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 

αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 

ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 

αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ 

του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω 

επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω 

παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι 

καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ 

ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

ΆΚΟ 29: ΑΡΟΛΨΘ ΣΥΜΒΑΤΛΚΩΝ ΥΛΛΚΩΝ - ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 

του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία 

που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 

κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 

εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του 

άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

ΆΚΟ 30: ΔΕΛΓΜΑΤΑ - ΔΕΛΓΜΑΤΟΛΘΨΛΑ - ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ  

Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, οι προμθκευτζσ πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα επίδειξθσ 

διενζργειασ των εξετάςεων με τα προςφερόμενα υλικά, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

ΆΚΟ 31: ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 

αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν 

προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται 

ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 

προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά 

πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι 

ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο 

οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι 

κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Να υποβλθκεί ζγγραφθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, από τθν 

θμερομθνία παραλαβισ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ με τον ςυγκεκριμζνο εργοςταςιακό αρικμό, όπου να 

αναφζρεται/δθλϊνεται ότι, ςτο διάςτθμα αυτό, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςκευάηει ι να αντικακιςτά 

οποιοδιποτε εξάρτθμα ι μζροσ ι ολόκλθρο το ςφςτθμα που ζχει υποςτεί βλάβθ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του 

Νοςοκομείου και επίςθσ ότι υποχρεοφται να αντικακιςτά ςτθν περίπτωςθ αυτι το ιςοδφναμο των τεςτ που 

ζχουν καταςτραφεί λόγω τθσ απότομθσ διακοπισ λειτουργίασ (βλάβθσ) του αναλυτι, όπωσ αυτό εμφανίηεται 

ςτο βιβλίο λειτουργίασ του οργάνου που τθρεί το εργαςτιριο και αποδεικνφεται και από το αρχείο ςφαλμάτων 

του αναλυτι. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ I : 
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  

ΕΝΠΤΘΤΑ 1 : ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

1.1. Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ  

1.1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

i. Θ παροφςα τεχνικι προδιαγραφι αφορά τθν προμικεια από το ελεφκερο εμπόριο των υλικϊν, τα 

οποία περιγράφονται ςτουσ πίνακεσ τθσ Ενότθτασ 2 τθσ παροφςασ, και απαιτοφνται για τθ διενζργεια 

των ανοςολογικϊν και βιοχθμικϊν εξετάςεων. 

ii. Ο αναγραφόμενοσ αρικμόσ για κάκε εξζταςθ ςτουσ πίνακεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ ΛΛ, είναι ο ελάχιςτοσ 

ετιςιοσ αρικμόσ εξετάςεων που πραγματοποιοφνται. 

1.1.2. ΠΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

i. Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, οι προμθκευτζσ πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα 

επίδειξθσ του τρόπου διενζργειασ των εξετάςεων με τα προςφερόμενα υλικά και αναλυτζσ, εφόςον 

τουσ ηθτθκεί από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. 

ii. Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν: 

 Χϊρα προζλευςθσ των υλικϊν 

 Εργοςτάςιο καταςκευισ 

 Χρόνοσ παράδοςθσ ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν παραγγελία 

 Χρόνοι ηωισ των προςφερόμενων υλικϊν (θμερομθνία παραγωγισ και λιξεωσ) 

 Τθ ςυςκευαςία του υλικοφ, θ οποία πρζπει να είναι του εργοςταςίου καταςκευισ 

1.1.3. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΙ 

i. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με βάςθ τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. 

ii. Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ χωροταξικζσ δυνατότθτεσ των 

εργαςτθρίων. Οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ και εργαςίεσ χρειαςτεί να γίνουν ςτουσ χϊρουσ των 

εργαςτθρίων, κα βαρφνουν τον μειοδότθ και κα πρζπει να γίνουν βάςει των υποδείξεων των 

υπευκφνων των εργαςτθρίων. Κα πρζπει δε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία του 

εργαςτθρίου κακ’ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν. 

iii. Οι προςφζροντεσ πρζπει να αναγράφουν ςτισ προςφορζσ τουσ (οικονομικι και τεχνικι) ότι το είδοσ 

που προςφζρουν εκπλθρϊνει τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ υπθρεςίασ. 

1.1.4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

i. Θ ςυςκευαςία κα είναι όπωσ αυτι του εργοςταςίου παραγωγισ, χωρίσ άλλθ χρθματικι επιβάρυνςθ 

των ςχετικϊν υλικϊν ςυςκευαςίασ, που δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι.  
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ii. Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ, κακϊσ και ςε κάκε μονάδα του περιεχομζνου τθσ, πρζπει να 

αναγράφονται οι ΕΝΔΕΛΞΕΛΣ, που θ Υπουργικι Απόφαςθ ΔΥ/8δ/οικ.3607/892/2001 εναρμόνιςθσ τθσ 

Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν οδθγία 98/79/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 27θσ Οκτωβρίου 1998 για τα in νitrο διαγνωςτικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ορίηει. 

1.1.5. ΆΛΛΟΙ ΠΟΙ 

i. Θ υπθρεςία δεν κα δεχτεί ουδεμία διαφοροποίθςθ ςτισ τιμζσ ανά εξζταςθ, που κα κατακυρωκοφν από 

τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ, για ολόκλθρο το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και για 

οποιαδιποτε αιτία. 

ii. Οι προμθκευτζσ πρζπει να κατακζςουν τιμζσ, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ παροφςασ. 

Συγκεκριμζνα τα παρακάτω ιςχφουν για τθν παροφςα Ενότθτα: 

 Πςον αφορά ςτα αντιδραςτιρια ςτθν οικονομικι προςφορά πρζπει να αναφζρεται θ τιμι ςυςκευαςίασ 

των αντιδραςτθρίων, κακϊσ και ο αρικμόσ εξετάςεων που δίνει κάκε ςυςκευαςία και ο απαιτοφμενοσ 

ακζραιοσ αρικμόσ ςυςκευαςιϊν ετθςίωσ με βάςθ τον ετιςιο αρικμό εξετάςεων, και τθν κατανάλωςθ 

αντιδραςτθρίων για βακμονόμθςθ και ποιοτικό ζλεγχο, όπωσ ορίηεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Πςον αφορά ςτουσ βακμονομθτζσ (calibrators) να αναφζρεται θ τιμι ςυςκευαςίασ και ο ετιςιοσ 

απαιτοφμενοσ αρικμόσ ςυςκευαςιϊν υπολογιηόμενοσ με βάςθ τθν ςυχνότθτα με τθν οποία απαιτείται να 

χρθςιμοποιοφνται και το χρόνο ηωισ τουσ μετά το άνοιγμά τουσ. 

 Πςον αφορά ςτα controls να αναφζρεται θ τιμι ςυςκευαςίασ και ο ετιςιοσ απαιτοφμενοσ αρικμόσ 

ςυςκευαςιϊν υπολογιηόμενοσ με βάςθ τθν ςυχνότθτα με τθν οποία απαιτείται να χρθςιμοποιοφνται και το 

χρόνο ηωισ τουσ μετά το άνοιγμά τουσ. 

 Πςον αφορά ςτα αναλϊςιμα να αναφζρεται θ τιμι ςυςκευαςίασ και ο απαιτοφμενοσ ετιςιοσ ακζραιοσ 

αρικμόσ ςυςκευαςιϊν για όλα τα αναλϊςιμα με βάςθ το χρόνο ηωισ τουσ ςτον αναλυτι και τθν ετιςια 

κατανάλωςθ. 

 Στθ τιμι ανά εξζταςθ κα περιλαμβάνονται διακριτά τα επί μζρουσ κόςτθ όλων των υλικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ διενζργεια των αντίςτοιχων εξετάςεων (αντιδραςτιρια, υλικά βακμονόμθςθσ και 

ελζγχου, αναλϊςιμα υλικά, αραιωτικά δειγμάτων, αντιδραςτιρια επεξεργαςίασ δειγμάτων, ρυκμιςτικά 

διαλφματα, πλυςτικά διαλφματα, θλεκτρόδια, κ.λπ.) όπωσ ορίηεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 Οι προμθκευτζσ πρζπει να προςδιορίςουν τον ακριβι αρικμό εκάςτθσ ςυςκευαςίασ για αντιδραςτιρια, 

controls, calibrators και παντόσ είδουσ αναλϊςιμων υλικϊν τα οποία κα απαιτθκοφν για τθν διενζργεια των 

εξετάςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ το χρόνο ηωισ εκάςτου ςε ςυνδυαςμό με τον ελάχιςτο αρικμό εξετάςεων 

και όπωσ ορίηεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Ενότθτασ 1. Ο αρικμόσ επαναλιψεων είναι 

ςυνυπολογιηόμενοσ ςτον ηθτοφμενο ετιςιο αρικμό εξετάςεων ςτουσ αντίςτοιχουσ Ρίνακεσ τθσ Ενότθτασ 2. 

Εξζταςθ νοείται μόνο το αποτζλεςμα τθσ εργαςτθριακισ εξζταςθσ βιολογικϊν δειγμάτων. 

Πλα τα ανωτζρω κα πρζπει να πιςτοποιοφνται με τθν κατάκεςθ των εςϊκλειςτων οδθγιϊν χριςθσ για τα 

αντιδραςτιρια και όλα τα ςυμπλθρωματικά υλικά (βακμονομθτζσ, controls, αναλϊςιμα θλεκτρολυτϊν, 

πλυςτικά υγρά κ.λπ.), κακϊσ και παραπομπζσ από τα εγχειρίδια χριςθσ των αναλυτϊν, ϊςτε να 

τεκμθριϊνονται οι καταναλϊςεισ που ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτθ ςφνταξθ τθσ τεχνικο-οικονομικισ ανάλυςθσ. 
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 Τθν αντιςτοιχία αντιδραςτθρίων και λοιπϊν αναλωςίμων για τθν διενζργεια τθσ κάκε εξζταςθσ. 

 Διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν 

αγορά, ςε περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των αςκενϊν, των 

χρθςτϊν ι ενδεχομζνωσ άλλων προςϊπων, κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων. 

 Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ αναβάκμιςθσ του λογιςμικοφ του εξοπλιςμοφ και τθ ςφνδεςι του με 

το πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου για όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Επίςθσ, ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ελάχιςτου αποκζματοσ ανταλλακτικϊν και 

αναλωςίμων υλικϊν εντόσ του Νοςοκομείου. 

1.1.6. ΖΛΕΓΧΟΙ - ΑΡΟΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

i. Το Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά δεδομζνα 

όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και κατά τθν διάρκεια 

χριςεωσ, μετά από ςχετικι αναφορά του Διευκυντι ι Ρροϊςταμζνου του Εργαςτθρίου, αρκοφντωσ 

τεκμθριωμζνθ. 

ii. Σε περίπτωςθ που απορριφκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ οριςτικά ολόκλθρθ θ ςυμβατικι ποςότθτα 

ι μζροσ αυτισ, ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν, να 

αντικαταςτιςει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε με άλλθ, που καλφπτει τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

i. Εάν τελικά ο προμθκευτισ δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςθ των ειδϊν που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του δόκθκε, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

ii. Τα είδθ που απορρίφκθκαν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι με φροντίδα και δαπάνεσ του, μζςα ςε 1 

θμζρα, από τθν θμερομθνία προςκόμιςθσ των νζων ειδϊν. 

iii. Για το επί πλζον χρονικό διάςτθμα που απαιτείται από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ι 

φόρτωςθσ, ο προμθκευτισ λογίηεται εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςτισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από 

το άρκρο 206 του Ν.4412/2016. 

1.1.7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ 

i. Τα υπό προμικεια αντιδραςτιρια κα πρζπει να ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ 

για τθν χριςθ τουσ ςε αναλυτζσ, να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και να ζχουν τον κατά 

το δυνατόν μακρότερο χρόνο λιξεωσ. Επίςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 

πιςτοποιθτικό ποιοτικοφ ελζγχου, όπου τοφτο προβλζπεται. 

ii. Τα αντιδραςτιρια κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ 

να μθν ζχει παρζλκει το 1/3 τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ διάρκειασ ηωισ τουσ. 

iii. Σε περίπτωςθ που κα παρατθρθκεί αλλοίωςθ του προϊόντοσ προ τθσ λιξεωσ του και ενϊ ζχουν τθρθκεί 

οι προβλεπόμενεσ από τον καταςκευαςτι ςυνκικεσ ςυντθριςεωσ του, υποχρεοφται ο προμθκευτισ 

ςτθν αντικατάςταςθ τθσ αλλοιωμζνθσ ποςότθτασ. 

iv. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο με εργαςτθριακά δεδομζνα 

όλων των παρτίδων των προϊόντων τόςο κατά τθν οριςτικι παραλαβι, όςο και κατά τθν διάρκεια 

χριςεωσ, μετά από ςχετικι αναφορά του Διευκυντι ι Ρροϊςταμζνου του Εργαςτθρίου, αρκοφντωσ 

τεκμθριωμζνθ. 

v. Πλα τα υπό προμικεια αντιδραςτιρια κα αξιολογθκοφν κατά τθν διαδικαςία τθσ προμικειασ και κα 

ελζγχονται κατά τθν διαδικαςία τθσ παραλαβισ. 
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1.2. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αυτοματοποιθμζνου Αναλυτικοφ Συςτιματοσ Ανοςολογικϊν και 

Βιοχθμικϊν Εξετάςεων  

Είναι απαραίτθτο από τον κάκε ενδιαφερόμενο προμθκευτι να κατατεκεί προςφορά για το ςφνολο των 

ηθτοφμενων εξετάςεων που αναφζρονται ςτθν Ενότθτα 2, Ρίνακασ 1 ( ςελίδα 66 τθσ παροφςασ). 

Ρροχπόκεςθ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντάται με κάκε 

λεπτομζρεια και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τεκμθριωμζνα 

με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια ι prospectus του καταςκευαςτι. 

Κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν να λθφκοφν υπόψθ οι χωροταξικζσ δυνατότθτεσ του τμιματοσ, ςε ςχζςθ 

με τον προςφερόμενο ςυνοδό εξοπλιςμό. Θ εταιρεία ςτθν οποία κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα αναλάβει 

και το ενδεχόμενο κόςτοσ εγκατάςταςθσ. Να κατατεκεί ςχεδιάγραμμα τοποκζτθςθσ του ςυςτιματοσ ςτο χϊρο 

του εργαςτθρίου, περιγράφοντασ αναλυτικά τισ διαςτάςεισ των επιμζρουσ μονάδων του ςυςτιματοσ, που κα 

τεκμθριϊνονται ςε prospectus ι εγχειρίδια χριςθσ. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να κάνουν αυτοψία του χϊρου 

του εργαςτθρίου και με τθν προςφορά τουσ κα πρζπει να κατακζςουν Υπεφκυνθ Διλωςθ που κα αναφζρει ότι 

γνωρίηουν τον χϊρο και τισ τυχόν ιδιαιτερότθτζσ του (αποχζτευςθ, θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, δίκτυα, κ.λπ.) και 

ότι αυτόσ επαρκεί για τθν εγκατάςταςθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. 

Ο ςυνοδόσ εξοπλιςμόσ των αντιδραςτθρίων κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά προ-αναλυτικό ςφςτθμα με 

αυτόματθ φυςικι ςυνδεςιμότθτα με τα αναλυτικά ςυςτιματα (βιοχθμικοφσ και ανοςολογικοφσ αναλυτζσ) για 

τθν εκτζλεςθ των εξετάςεων που περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα 1 τθσ Ενότθτασ 2 τθσ παροφςασ. Είναι 

απαραίτθτο να εκτελοφνται όλεσ οι εξετάςεισ που περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα 1 τθσ Ενότθτασ 2, με μία μόνο 

ειςαγωγι δείγματοσ ςτο αναλυτικό ςφςτθμα. 

Για τον υπολογιςμό δειγμάτων ελζγχου (controls), βακμονομθτϊν (calibrators) και λοιπϊν αναλωςίμων, 

αναφζρονται τα παρακάτω: 

 Ο εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ του εργαςτθρίου γίνεται ςε δφο (2) επίπεδα για κάκε εξζταςθ και κάκε 

αναλυτι. 

 Για τισ εξετάςεισ του Ρίνακα 1 του Τμιματοσ 1 τθσ Ενότθτασ 2 με α/α 1 ζωσ και 38, να υπολογιςκεί ότι 

κα εκτελοφνται ςε κακθμερινι βάςθ, 365 θμζρεσ ετθςίωσ. Οι εξετάςεισ με εκτιμϊμενο αρικμό ≥4.000 

και πάνω ετθςίωσ, κα εκτελοφνται και ςτουσ δφο αναλυτζσ. Πλεσ οι υπόλοιπεσ εξ αυτϊν κα εκτελοφνται 

ςε ζναν αναλυτι. 

 Από τισ εξετάςεισ του Ρίνακα 1 του Τμιματοσ 1 τθσ Ενότθτασ 2 με α/α 40 ζωσ και 49, 55 ζωσ και 57 και 

69 ζωσ και 70, να υπολογιςκεί ότι κα εκτελοφνται δφο μζρεσ τθν εβδομάδα, 104 θμζρεσ ετθςίωσ ςε 

ζναν αναλυτι. 

 Πλεσ οι υπόλοιπεσ εξετάςεισ του Ρίνακα 1 του Τμιματοσ 1 τθσ Ενότθτασ 2, να υπολογιςκεί ότι κα 

εκτελοφνται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ, 250 θμζρεσ ετθςίωσ, ςε ζναν αναλυτι. 

Το αναλυτικό ςφςτθμα να περιλαμβάνει: 

1. Προ-αναλυτικό ςφςτημα 

i. Το προ-αναλυτικό ςφςτθμα κα πρζπει να είναι αμεταχείριςτο και φυςικϊσ ςυνδεδεμζνο με δφο (2) 

όμοιουσ βιοχθμικοφσ και δφο (2) όμοιουσ ανοςολογικοφσ προςφερόμενουσ αναλυτζσ, ανεξάρτθτουσ 

μεταξφ τουσ (χωρίσ ςφνκεςθ αναλυτϊν), χωρίσ διαμεςολάβθςθ άλλου ςυςτιματοσ. 
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ii. Θ μονάδα ειςόδου ςωλθναρίων να ζχει χωρθτικότθτα εφάπαξ φόρτωςθσ τουλάχιςτον 200 ςωλθναρίων, να 

υπάρχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων και να διαχειρίηεται άμεςα τα επείγοντα δείγματα. 

iii. Να διακζτει μονάδα φυγοκζντρθςθσ (με ταχφτθτα τουλάχιςτον 200 δείγματα τθν ϊρα), ρυκμιηόμενθσ 

ταχφτθτασ και χρόνου φυγοκζντρθςθσ, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 40 ςωλθναρίων δειγματολθψίασ, με 

δυνατότθτα αυτόματθσ φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ των ςωλθναρίων κακϊσ και αυτόματθσ εξιςορρόπθςθσ 

των υποδοχζων ςωλθναρίων (auto balance). 

iv. Να διακζτει μονάδα αποπωματιςμοφ ςωλθναρίων (με ταχφτθτα τουλάχιςτον 200 δείγματα τθν ϊρα) και 

να γίνεται αςφαλισ απόρριψθ των πωμάτων. 

v. Να διακζτει μονάδα επαναπωματιςμοφ ςωλθναρίων. 

vi. Να ζχει τθ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ των εξερχόμενων ςωλθναρίων ςε φορείσ δειγμάτων, θ οποία να 

μπορεί να κακορίηεται από τον χριςτθ. Τα δείγματα που εμφανίηουν κάποιο πρόβλθμα (π.χ. ςχθματιςμόσ 

ινικισ, ανεπαρκισ ποςότθτα δείγματοσ κ.α.) να φυλάςςονται ςε ειδικό χϊρο. 

vii. Να ζχει τθ δυνατότθτα επιμεριςμοφ του φόρτου εργαςίασ ςτουσ φυςικά ςυνδεδεμζνουσ με αυτό 

αναλυτζσ, χωρίσ να απαιτείται ο κατ’ ανάγκθ επιμεριςμόσ των δειγμάτων ςε δευτερογενι. Να ζχει τθ 

δυνατότθτα αναγνϊριςθσ των ςωλθναρίων (μζςω barcode ι RFID), για τθν αποφυγι λακϊν κατά τθ 

διαχείριςθ και μεταφορά των δειγμάτων. 

viii. Να είναι δυνατι θ ανεξάρτθτθ τροφοδοςία και λειτουργία κάκε αναλυτικισ μονάδασ, ςε περίπτωςθ 

βλάβθσ του μεταφορζα δειγμάτων του προ-αναλυτικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να ςυνεχίηεται θ ανάλυςθ των 

δειγμάτων ςτουσ επιμζρουσ αναλυτζσ, εφόςον είναι ςυνδεδεμζνοι. 

ix. Είναι απαραίτθτο το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται ενιαίο λογιςμικό για τθν κάλυψθ των αναγκϊν διαχείριςθσ 

του ζργου του εργαςτθρίου κακϊσ και για να δοκεί θ δυνατότθτα μελλοντικισ διαπίςτευςισ του κατά τα 

διεκνι πρότυπα 17025, 15189. Το λογιςμικό αυτό πρζπει να διακζτει τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

α. Να μπορεί να ςυνδεκεί με το LIS του εργαςτθρίου. 

β. Να ανιχνεφει τα δείγματα ανά πάςα ςτιγμι κατά τθν αναλυτικι πορεία τουσ ςτουσ 

διαφορετικοφσ αναλυτζσ και να παρζχει πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα για τουσ χειριςτζσ και τα 

δείγματα. 

γ. Να παρζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ κανόνων από τουσ χειριςτζσ, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ να 

ενεργοποιοφνται αυτόματεσ επαναλιψεισ, κακϊσ και αυτόματθσ εκτζλεςθσ άλλθσ εξζταςθσ 

(reflex testing). 

δ. Να ζχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ελζγχου, όπου κα εμφανίηονται τα δεδομζνα ελζγχου ποιότθτασ 

όλων των ςυνδεδεμζνων αναλυτϊν ςε γραφικζσ παραςτάςεισ ι αρικμθτικά. 

ε. Να εμφανίηει πλθροφορίεσ για τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ αυτοματοποίθςθσ, για τισ 

ςυνδεδεμζνεσ μονάδεσ και τουσ αναλυτζσ. 

x. Το προαναλυτικό ςφςτθμα κα πρζπει να είναι ανοικτοφ τφπου, ϊςτε να μπορεί να ςυνδεκοφν ςε αυτό και 

άλλοι αναλυτζσ (π.χ. ανοςολογικόσ αναλυτισ ειδικϊν εξετάςεων). 

2. Βιοχημικοί αναλυτζσ 

i. Πλοι οι προςφερόμενοι αναλυτζσ να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και 

αμεταχείριςτοι. 

ii. Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ κα ζχουν ςυνολικι ταχφτθτα ανάλυςθσ τουλάχιςτον 1600 φωτομετρικϊν 

εξετάςεων ανά ϊρα και κα διακζτουν ενςωματωμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ θλεκτρολυτϊν (K, Na, Cl) με 

ςυνολικι ταχφτθτα ανάλυςθσ τουλάχιςτον 400 εξετάςεων ανά ϊρα. 
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iii. Ο κάκε αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα δειγματολθψίασ που να δζχεται δείγματα ςε καψάκια ι ςωλθνάρια 

διαφόρων τφπων με barcode και θ τροφοδοςία του ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ, χωρίσ τθν διακοπι τθσ 

λειτουργίασ του. 

iv. Στουσ βιοχθμικοφσ αναλυτζσ να προςδιορίηονται εκτόσ από δείγματα οροφ και δείγματα πλάςματοσ, 

οφρων, Ε.Ν.Υ. και ολικοφ αίματοσ ι αιμολφματοσ για τθν HbA1c, και να πραγματοποιείται αυτόματθ προ-

αραίωςθ των βιολογικϊν υγρϊν, εφόςον απαιτείται από τθ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδο. 

v. Ο αναλυτισ να πραγματοποιεί ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο του δείγματοσ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν 

ανίχνευςθ κρόμβου και επαρκοφσ ποςότθτασ ςτα δείγματα και ςτα αντιδραςτιρια. Επίςθσ να 

επιςθμαίνονται δείγματα που ζχουν αιμολυκεί, είναι λιπαιμικά ι ικτερικά. 

vi. Θ επεξεργαςία των δειγμάτων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access). Να γίνεται 

άμεςθ μζτρθςθ των επειγόντων δειγμάτων (stat). Να υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματων επαναλιψεων, για 

εξετάςεισ των οποίων τα αποτελζςματα υπερβαίνουν τισ τιμζσ πανικοφ (auto rerun) κακϊσ και αυτόματων 

επαναλιψεων με αραίωςθ, για εξετάςεισ των οποίων τα αποτελζςματα υπερβαίνουν τα όρια 

γραμμικότθτασ (auto dilution). Τζλοσ, να υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματθσ εκτζλεςθσ άλλθσ εξζταςθσ, 

ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ (reflex testing). 

vii. Ο κάκε αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων (τουλάχιςτον 

40 κζςεων) και τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ να απαιτείται αναςφςταςθ, ςε 

ποςοςτό 80%. 

viii. Τα αντιδραςτιρια κα πρζπει να αναγνωρίηονται ςτουσ αναλυτζσ μζςω ανάγνωςθσ barcode. 

ix. Το διάςτθμα ανάμεςα ςε δυο βακμονομιςεισ για κάκε μζκοδο να είναι το μεγαλφτερο δυνατό (να 

αναφερκεί ο χρόνοσ ςτακερότθτασ τθσ καμπφλθσ για κάκε μζκοδο). Επίςθσ, να είναι δυνατι θ φόρτωςθ 

και βακμονόμθςθ αντιδραςτθρίων διαφορετικισ παρτίδασ μεταξφ τουσ. 

x. Ο κάκε αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει πρόγραμμα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ, με απεικόνιςθ 

διαγραμμάτων Levey-Jennings. 

xi. Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται οπτικά και να παρζχεται θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ 

βλαβϊν κακϊσ και προτεινόμενων ενεργειϊν από τον χειριςτι του οργάνου. 

xii. Οι αναλυτζσ να ςυνοδεφονται από ςφςτθμα επεξεργαςίασ του νεροφ του δικτφου τθσ πόλθσ, που κα 

υπερκαλφπτει τισ θμεριςιεσ ανάγκεσ τουσ, ποιοτικά και ποςοτικά. Το κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και 

ςυντιρθςθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον προμθκευτι. 

xiii. Οι αναλυτζσ κα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα αςφαλοφσ διαχείριςθσ αποβλιτων, να περιγραφεί ο τρόποσ. 

xiv. Ο κάκε αναλυτισ να ςυνοδεφεται από ςυςτιματα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με κατάλλθλθ ιςχφ 

και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ 

περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. 

xv. Το service και τα αναλϊςιμα κα βαρφνουν τον μειοδότθ, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να 

εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ των αναλυτϊν δωρεάν. 

3. Ανοςολογικοί αναλυτζσ 

i. Πλοι οι προςφερόμενοι αναλυτζσ να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και 

αμεταχείριςτοι και να χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία τθσ χθμειοφωταφγειασ. 

ii. Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ κα ζχουν ςυνολικι ταχφτθτα ανάλυςθσ τουλάχιςτον 320 εξετάςεισ ανά ϊρα. 

iii. Ο κάκε αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα δειγματολθψίασ που να δζχεται δείγματα ςε καψάκια ι ςωλθνάρια 

διαφόρων τφπων με barcode και θ τροφοδοςία του ςε δείγματα να γίνεται ςυνεχϊσ, χωρίσ τθν διακοπι τθσ 

λειτουργίασ του. 

iv. Ο αναλυτισ να πραγματοποιεί ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο του δείγματοσ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν 

ανίχνευςθ κρόμβου και επαρκοφσ ποςότθτασ ςτα δείγματα και ςτα αντιδραςτιρια.  
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v. Θ επεξεργαςία των δειγμάτων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access). Άμεςθ 

μζτρθςθ των επειγόντων δειγμάτων (stat). Να υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματων επαναλιψεων με 

αραίωςθ, για εξετάςεισ των οποίων τα αποτελζςματα υπερβαίνουν τα όρια γραμμικότθτασ (auto dilution). 

Τζλοσ να υπάρχει δυνατότθτα αυτόματθσ εκτζλεςθσ άλλθσ εξζταςθσ ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ 

πρϊτθσ (Reflex testing) 

vi. Ο αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο ςυντιρθςθσ αντιδραςτθρίων και τα 

αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ χωρίσ να απαιτείται αναςφςταςθ από το χριςτθ, πλθν 

ελαχίςτων εξαιρζςεων (μζχρι δφο). Θ αναγνϊριςθ των αντιδραςτθρίων να γίνεται αυτόματα, μζςω 

ανάγνωςθσ barcode. Κα εκτιμθκεί κετικά τα αντιδραςτιρια να φορτϊνονται κατευκείαν από το ψυγείο 

φφλαξθσ του εργαςτθρίου και να είναι λειτουργικά άμεςα. 

vii. Το διάςτθμα ανάμεςα ςε δυο βακμονομιςεισ για κάκε μζκοδο να είναι το μεγαλφτερο δυνατό (να 

αναφερκεί ο χρόνοσ ςτακερότθτασ τθσ καμπφλθσ για κάκε μζκοδο). Επίςθσ, να είναι δυνατι θ φόρτωςθ 

και βακμονόμθςθ αντιδραςτθρίων διαφορετικισ παρτίδασ μεταξφ τουσ. 

viii. Ο αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει πρόγραμμα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ. 

ix. Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται οπτικά και να παρζχεται θ δυνατότθτα εντοπιςμοφ 

βλαβϊν κακϊσ και προτεινόμενων ενεργειϊν από τον χειριςτι του οργάνου. 

x. Ο αναλυτισ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα επεξεργαςίασ του νεροφ του δικτφου τθσ πόλθσ, που 

κα υπερκαλφπτει τισ θμεριςιεσ ανάγκεσ του, ποιοτικά και ποςοτικά. Το κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και 

ςυντιρθςθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον προμθκευτι. 

xi. Ο αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αςφαλοφσ διαχείριςθσ αποβλιτων, που να επιτρζπει τυχόν 

απαραίτθτθ παρζμβαςθ του χειριςτι (άδειαςμα αποβλιτων), χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του. 

xii. Ο αναλυτισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με κατάλλθλθ 

ιςχφ και οπτικοακουςτικι διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και 

ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. 

xiii. Το service και τα αναλϊςιμα κα βαρφνουν τον μειοδότθ, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να 

εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ δωρεάν. 

1.3. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Ανοςολογικοφ Αναλυτι Ειδικϊν Εξετάςεων  

i. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και αμεταχείριςτοσ. 

ii. Ρροχπόκεςθ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντάται με κάκε 

λεπτομζρεια και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

τεκμθριωμζνα με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια ι prospectus του καταςκευαςτι. 

iii. Ο αναλυτισ κα πρζπει να εκτελεί το ςφνολο των εξετάςεων που αναφζρονται ςτον Ρίνακα 2 τθσ Ενότθτασ 

2. Για τον υπολογιςμό των απαιτοφμενων βακμονομθτϊν και controls, αναφζρεται ότι θ κάκε εξζταςθ κα 

διεξάγεται κατά μζςο όρο, δφο φορζσ τθν εβδομάδα, εκτόσ των εξετάςεων 3 και 7 του Ρίνακα 2 τθσ 

Ενότθτασ 2, που κα εκτελοφνται όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ,  

iv. Ο αναλυτισ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτα υποδοχισ δειγμάτων ςε διάφορουσ τφπουσ ςωλθναρίων με 

barcode, να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ και να ζχει ταχφτθτα ανάλυςθσ τουλάχιςτον 80 εξετάςεων ανά ϊρα. 

v. Κα εκτιμθκεί κετικά εάν ο αναλυτισ ζχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με αυτοματοποιθμζνο προαναλυτικό 

ςφςτθμα επεξεργαςίασ δειγμάτων, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο είδοσ Α των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

τθσ διακιρυξθσ. 

vi. Θ επεξεργαςία των δειγμάτων να γίνεται με τεχνολογία τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access), batch 

mode και να υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ μζτρθςθσ επειγόντων δειγμάτων (stat). 
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vii. Να υπάρχει θ δυνατότθτα αυτόματων επαναλιψεων με αραίωςθ, για εξετάςεισ των οποίων τα 

αποτελζςματα υπερβαίνουν τα όρια γραμμικότθτασ (auto dilution) και να υπάρχει θ δυνατότθτα 

αυτόματθσ εκτζλεςθσ άλλθσ εξζταςθσ, ανάλογα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ (reflex testing). 

viii. Ο αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει ψυχόμενο χϊρο.  

ix. Να γίνεται αναγνϊριςθ των αντιδραςτθρίων μζςω ανάγνωςθσ barcode και αυτόματθ ανίχνευςθ ςτάκμθσ 

των αντιδραςτθρίων και λοιπϊν υγρϊν. 

x. Το διάςτθμα ανάμεςα ςε δυο βακμονομιςεισ για κάκε μζκοδο να είναι το μεγαλφτερο δυνατό (να 

αναφερκεί ο χρόνοσ ςτακερότθτασ τθσ καμπφλθσ για κάκε μζκοδο). 

xi. Ο αναλυτισ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου. 

Επιπλζον κα πρζπει να προςφερκεί και αυτόνομο LIS με ςυνοδό Θ/Υ, για τθ δυνατότθτα ζκτακτθσ 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ αποτελεςμάτων (ζλεγχοσ, εκτφπωςθ κλπ.) εκτόσ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ του Νοςοκομείου. 

xii. Ο αναλυτισ κα πρζπει να διακζτει πρόγραμμα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ. 

xiii. Ππου κρίνεται απαραίτθτο, ο αναλυτισ να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα επεξεργαςίασ του νεροφ του 

δικτφου τθσ πόλθσ, που κα υπερκαλφπτει τισ θμεριςιεσ ανάγκεσ λειτουργίασ του, ποιοτικά και ποςοτικά. 

Το κόςτοσ αγοράσ, εγκατάςταςθσ και ςυντιρθςθσ κα βαρφνει εξ ολοκλιρου τον προμθκευτι. 

xiv. Κα πρζπει να διακζτει ςφςτθμα αςφαλοφσ διαχείριςθσ αποβλιτων, που να επιτρζπει τυχόν απαραίτθτθ 

παρζμβαςθ του χειριςτι (άδειαςμα αποβλιτων), χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του αναλυτι ι να 

ςυνδζεται απ' ευκείασ ςτθν κεντρικι αποχζτευςθ αποβλιτων. 

xv. Να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι 

διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ 

χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. 

xvi. Το service και τα αναλϊςιμα κα βαρφνουν τον μειοδότθ, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να 

εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ δωρεάν. 

1.4. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Συςτιματοσ Ανάλυςθσ  Αιμοςφαιρινϊν (HbA1c, HbA2 και HbF)  

i. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ. 

ii. Ρροχπόκεςθ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντάται με κάκε 

λεπτομζρεια και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

τεκμθριωμζνα με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια ι prospectus του καταςκευαςτι. 

iii. Το προςφερόμενο ςφςτθμα να αποτελείται από μια ενιαία μονάδα μικρϊν διαςτάςεων για εφκολθ 

διευκζτθςθ ςτο χϊρο του εργαςτθρίου και να διακζτει ενςωματωμζνο εκτυπωτι και barcode reader. 

iv. Να χρθςιμοποιεί τεχνικι υγρισ χρωματογραφίασ υψθλισ απόδοςθσ (HPLC) με ςτιλθ ιοντοανταλλαγισ για 

βζλτιςτο αναλυτικό διαχωριςμό και ταυτόχρονο ποςοτικό προςδιοριςμό των κλαςμάτων τθσ 

γλυκοηυλιωμζνθσ αιμοςφαιρίνθσ (HbA1c), τθσ αιμοςφαιρίνθσ Α2 (HbA2) και τθσ εμβρυϊκισ αιμοςφαιρίνθσ 

(HbF). Να μπορεί επίςθσ να διαχωρίηει και να πιςτοποιεί τθν φπαρξθ ςτο δείγμα παραλλαγϊν τθσ 

αιμοςφαιρίνθσ, όπωσ HbS και HbC. 

v. Ο χρόνοσ ανάλυςθσ για κάκε δείγμα, ςτθν περίπτωςθ του προςδιοριςμοφ HbA1c να μθν ξεπερνά τα 3,5 

λεπτά. 

vi. Να ζχει μεγάλθ ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα με ςυντελεςτι CV<1% για όλο το εφροσ μετριςεων τθσ 

HbA1c (χαμθλζσ, ενδιάμεςεσ και υψθλζσ τιμζσ). 

vii. Θ μζτρθςθ τθσ HbA1c να μθν επθρεάηεται από τθν παρουςία καρβαμυλιωμζνθσ ι ακετυλιωμζνθσ 

αιμοςφαιρίνθσ. Επίςθσ να μθν επθρεάηεται από διακυμάνςεισ ςτθν τιμι του αιματοκρίτθ ι τθν παρουςία 

πακολογικισ αιμοςφαιρίνθσ ςτο δείγμα. 
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viii. Να διακζτει πιςτοποιθτικά Διεκνϊν οργανιςμϊν, όπου να πιςτοποιείται θ χριςθ του ςτον προςδιοριςμό 

HbA1c και να αποδεικνφεται θ ακρίβεια και επαναλθψιμότθτα των μετριςεων (ακόμθ και παρουςία 

υψθλϊν ποςοςτϊν πακολογικϊν αιμοςφαιρινϊν). 

ix. Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ και να μπορεί να ενςωματωκεί ςε ευρφτερο αυτοματοποιθμζνο 

προαναλυτικό ςφςτθμα του εργαςτθρίου. Ο μειοδότθσ κα δθλϊνει υπεφκυνα ότι κα αναλάβει το κόςτοσ 

τθσ ςφνδεςθσ με το προαναλυτικό ςφςτθμα. 

x. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανάδευςθσ και δειγματολθψίασ από κλειςτά ςωλθνάρια αιμολθψίασ 

κενοφ, που περιζχουν ολικό αίμα, για τθν μζγιςτθ αςφάλεια των χειριςτϊν. 

xi. Να ζχει τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιείται για διαφορετικοφσ τφπουσ δειγμάτων (ολικό αίμα, αιμόλυμα, 

δείγμα control) και διαφορετικοφσ τφπουσ ςωλθναρίων (ανοιχτά, κλειςτά ςωλθνάρια, καψάκια δείγματοσ). 

Επίςθσ να ζχει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ δειγμάτων τριχοειδικοφ αίματοσ. 

xii. Να διακζτει ςφςτθμα ενθμζρωςθσ και ειδοποίθςθσ του χειριςτι ςε περίπτωςθ χαμθλισ ςτάκμθσ 

αντιδραςτθρίων για τον υπολειπόμενο αρικμό δειγμάτων και να είναι εφκολθ θ απευκείασ οπτικι 

παρατιρθςθ τθσ ςτάκμθσ των χρθςιμοποιοφμενων διαλυμάτων και παραγόμενων αποβλιτων. 

xiii. Ο αναλυτισ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου 

(LIS). 

xiv. Να ςυνοδεφεται από ςφςτθμα αδιάλειπτθσ παροχισ τάςθσ (UPS), με κατάλλθλθ ιςχφ και οπτικοακουςτικι 

διάταξθ προειδοποίθςθσ ςτισ περιπτϊςεισ διακοπισ τθσ τάςθσ του ρεφματοσ και ςτισ περιπτϊςεισ 

χαμθλοφ επιπζδου τάςθσ των επαναφορτιηόμενων μπαταριϊν. 

xv. Το service και τα αναλϊςιμα κα βαρφνουν τον μειοδότθ, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να 

εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ δωρεάν. 

1.5. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Αυτόματου Αιματολογικοφ Αναλυτι 18 Ραραμζτρων (για 

υποςτιριξθ εξετάςεων Μεςογειακισ Αναιμίασ)  

i. Ο αναλυτισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και ικανόσ να αναλφει τα ζμορφα ςτοιχεία του αίματοσ. Τα 

αποτελζςματα να δίνονται ςε απόλυτο αρικμό και ποςοςτό επί τοισ % ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ 

τθσ διεκνισ βιβλιογραφίασ και πρακτικισ. Θ αρχι λειτουργίασ του να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να χρθςιμοποιεί δείγματα από ολικό 

αίμα και όλεσ οι αιματολογικζσ παράμετροι που δίνονται να ανιχνεφονται απευκείασ από το φιαλίδιο τθσ 

γενικισ αίματοσ. Να μθν απαιτοφνται δε από τον χειριςτι περαιτζρω διαδικαςίεσ όπωσ για παράδειγμα 

αραιϊςεισ, επωάςεισ κλπ.  

ii. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ, να μετρά τισ παρακάτω αιματολογικζσ παραμζτρουσ με ορκότθτα και 

αξιοπιςτία τόςο ςτα φυςιολογικά όςο και ςτα πακολογικά δείγματα.  

 Αρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων 

 Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων 

 Αιμοςφαιρίνθ 

 Αιματοκρίτθ 

 Μζςο όγκο ερυκρϊν  

 Μζςθ ποςότθτα αιμοςφαιρίνθσ ερυκρϊν 

 Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ 

 Αρικμό αιμοπεταλίων 

 Απόλυτο αρικμό και ποςοςτό % των 3 λευκοκυτταρικϊν πλθκυςμϊν 

iii. Να ξεπλζνεται αυτόματα, χωρίσ καμία επζμβαςθ του χειριςτι κατά τθν ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν. 
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iv. Το προςφερόμενο μθχάνθμα να διακζτει εξελιγμζνο ςφςτθμα δειγματολθψίασ αίματοσ, το οποίο να 

χρθςιμοποιεί περιςτροφικι βαλβίδα ι άλλο το ίδιο αξιόπιςτο ςφςτθμα. 

v. Να διατίκεται πρότυπο αίμα ελζγχου (control) από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, για όλεσ τισ 

παραμζτρουσ, για τον εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ αναλυτικισ αξιοπιςτίασ του αναλυτι κακϊσ επίςθσ 

και πρότυπο αίμα ρφκμιςθσ του (calibrator) για όλεσ τισ βαςικζσ παραμζτρουσ (λευκά αιμοςφαίρια, 

ερυκρά αιμοςφαίρια, αιμοςφαιρίνθ, αιματοκρίτθσ, μζςοσ όγκοσ ερυκρϊν , αρικμόσ αιμοπεταλίων). 

vi. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ ςτάκμεσ των 

αντιδραςτθρίων.  

vii. Το service και τα αναλϊςιμα κα βαρφνουν τον μειοδότθ, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να 

εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ δωρεάν. 

1.6. Τεχνικζσ  Ρροδιαγραφζσ Αναλυτϊν Αερίων Αίματοσ  

i. Οι προςφερόμενοι αναλυτζσ να είναι υψθλϊν προδιαγραφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καταςκευαςμζνοι 

εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ. 

ii. Ρροχπόκεςθ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ κατάκεςθ φφλλου ςυμμόρφωςθσ, ςτο οποίο κα απαντάται με κάκε 

λεπτομζρεια και με τθν ςειρά που αναφζρονται όλα τα αιτιματα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, 

τεκμθριωμζνα με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια ι prospectus του καταςκευαςτι. 

iii. Να μετροφν άμεςα και ταυτόχρονα από το ίδιο δείγμα (αίμα και πλευριτικό υγρό), τουλάχιςτον τισ 

παραμζτρουσ pH, pO2, pCO2, Hb ι Hct, sO2, Να+, Κ+, Cl, Glu, Ca και Lac. Να υπολογίηει δε αυτόματα τισ 

παραμζτρουσ CO2 (gas), HCO3, ABE, SBE, SBC, tHb, tCO2(P), tCO2(B), pCO2(T), O2Hb, O2CAP, AO2, pO2(T), 

pO2(A), pH(st), pH(T), pO2(T), CaO2, P50, O2cap, HCO3-std, HCO3-actual, TCO2, BEefc, BEB, Ca++ (7.4), 

Anion Gap, mOsm. 

iv. Θ μζτρθςθ τθσ γλυκόηθσ και του γαλακτικοφ οξζοσ να γίνεται με θλεκτρόδια τα οποία να είναι όςο το 

δυνατόν περιςςότερο απαλλαγμζνα παρεμβολϊν από φαρμακευτικά ςκευάςματα και άλλεσ ουςίεσ. Σε 

περίπτωςθ που υπάρχουν επθρεαςμοί από ςυγκεκριμζνεσ ουςίεσ, οι ουςίεσ αυτζσ να αναφερκοφν. 

v. Να αναφερκεί θ ςυχνότθτα βακμονόμθςθσ του μθχανιματοσ και να δίνεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 

των θλεκτροδίων διάρκειασ τουλάχιςτον 6 μθνϊν. Να μθν απαιτείται αλλαγι των θλεκτροδίων πλζον των 

δφο φορϊν ετθςίωσ. 

vi. Να ζχουν ψθφιακι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων ςε οκόνθ με δυνατότθτα εκτφπωςθσ και να ζχουν τθ 

δυνατότθτα ςφνδεςθσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα του Νοςοκομείου. 

vii. Να διακζτει πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου, τα αποτελζςματα του οποίου να μποροφν οποιαδιποτε 

ςτιγμι να ανακλθκοφν ςτθν οκόνθ ι ςτον εκτυπωτι. 

viii. Θ ειςαγωγι του δείγματοσ να μπορεί να γίνει από ςφριγγεσ αλλά και από τριχοειδικά ςωλθνάρια. 

ix. Το service και τα αναλϊςιμα, κα βαρφνουν τον προμθκευτι, ο οποίοσ κα ζχει και τθν υποχρζωςθ να 

εκπαιδεφςει τουσ χειριςτζσ του οργάνου δωρεάν, ςτον χϊρο του Νοςοκομείου. 

x. Να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ προςταςία των χειριςτϊν από τα απόβλθτα με τα οποία δεν πρζπει να 

ζρχονται ςε επαφι. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του αναλυτι. 

xi. Να διακζτει πρόγραμμα οικονομικισ λειτουργίασ STANBY. 

xii. Ο χρόνοσ για τθν ανάλυςθ του δείγματοσ και τθν εκτφπωςθ του αποτελζςματοσ, για το ςφνολο των 

ηθτοφμενων παραμζτρων με πλιρεσ δείγμα, να μθν είναι μεγαλφτεροσ από 120 sec. 

xiii. Ο απαιτοφμενοσ όγκοσ του προσ μζτρθςθ πλιρουσ δείγματοσ, για το ςφνολο των ηθτοφμενων παραμζτρων, 

να είναι μικρότεροσ από 250 μl. Ν υπάρχει θ δυνατότθτα μζτρθςθσ, αν όχι όλων των ηθτοφμενων 

παραμζτρων, τουλάχιςτον των υπολοίπων εκτόσ τθσ οξυμετρίασ (sO2, COHb, MetHb) με όγκο δείγματοσ 

ζωσ 120μl. 
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xiv. Για τα μθχανιματα τθσ Μονάδασ Εντατικισ Κεραπείασ (ΜΕΚ) επικυμθτό είναι να γίνεται μζτρθςθ ουρίασ 

και μαγνθςίου. 

ΕΝΠΤΘΤΑ 2 : ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ  

Τμιμα 1: Σφςτθμα Ανοςολογικϊν-Βιοχθμικϊν Εξετάςεων  

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 469.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Πίνακασ 1 

α/α Εξζταςθ Ροςότθτα 

1 Θλεκτρολφτεσ Na 50.000 

K 50.000 

Cl 500 

2 Σάκχαρο 50.000 

3 Ουρία 61.000 

4 Κρεατινίνθ 58.000 

5 Ουρικό οξφ 16.000 

6 GOT (AST) 50.000 

7 GPT (ALT) 45.000 

8 Χολθςτερόλθ 9.000 

9 Τριγλυκερίδια 9.000 

10 HDL - Χολθςτερόλθ 8.000 

11 Χολερυκρίνθ ολικι 33.000 

12 Χολερυκρίνθ άμεςθ 7.000 

13 Σίδθροσ 4.000 

14 Σιδθροδεςμευτικι ικανότθτα 500 

15 γ-GT 40.000 

16 Αλκαλικι φωςφατάςθ 37.000 

17 Αμυλάςθ 16.000 

18 LDH 44.000 

19 Αλβουμίνεσ 22.000 

20 Ολικζσ πρωτεΐνεσ 25.000 

21 CK 41.000 

22 CRP (ποςοτικι), υψθλισ ευαιςκθςίασ 41.000 

23 Αςβζςτιο 18.000 

24 Φωςφόροσ 12.000 
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α/α Εξζταςθ Ροςότθτα 

25 Μαγνιςιο 7.000 

26 Ψευδοχολθνεςτεράςθ 1.500 

27 Μικροαλβουμίνθ οφρων 300 

28 Ρρωτεΐνεσ οφρων - ΕΝΥ 400 

29 Αμμωνία πλάςματοσ 1.000 

30 Digoxin 400 

31 Βαλπροϊκό οξφ 400 

32 Φαινυτοΐνθ 400 

33 Λίκιο Li 300 

34 Φαινοβαρβιτάλθ 300 

35 Καρδιακι τροπονίνθ υψθλισ ευαιςκθςίασ 21.000 

36 CKMB - μάηασ 23.000 

37 NT-proBNP ι BNP 3.000 

38 HCG ι β-HCG 2.000 

39 HbA1c 2.500 

40 C3 200 

41 C4 200 

42 APO A1 200 

43 APO B 200 

44 FSH 400 

45 LH 400 

46 Prolactin 400 

47 Estradiol 400 

48 Progesterone 400 

49 Testosterone 400 

50 T3 3.000 

51 T4 3.000 

52 FT3 1.000 

53 FT4 1.000 

54 TSH 5.000 

55 Anti-TPO 1.000 

56 Anti-Tg 1.000 

57 T- uptake 500 

58 AFP 2.000 
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α/α Εξζταςθ Ροςότθτα 

59 CEA 2.000 

60 CA 15-3 2.000 

61 CA 19-9 2.000 

62 CA 125 2.000 

63 PSA 1.000 

64 Free PSA 1.000 

65 Ferritin 4.000 

66 Folate 1.200 

67 Vitamin B12 1.200 

68 HbsAg 4.500 

69 Anti-HBs 1.000 

70 Anti-HBc 1.000 

71 HCV 3.000 

72 HIV I+II 1.700 

 
Τμιμα 2: Αναλυτισ Ειδικϊν Ανοςολογικϊν Εξετάςεων  

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 90.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Πίνακασ 2 

α/α Εξζταςθ Ροςότθτα 

1 TRAM 200 

2 NSE 300 

3 PCT 2.000 

4 S-100B 200 

5 Active Renin 200 

6 Calcitonin 600 

7 PTH N-TACT 1.300 

8 Osteocalcin 300 

9 25-OH Vit D 300 

10 C peptide 200 

11 Insulin 200 

12 ANA Screen 400 

13 ENA Screen 200 

14 Anti ds-DNA 200 
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α/α Εξζταςθ Ροςότθτα 

15 Anti HAV (total) 500 

16 Anti HAV IgM 400 

17 Cardiolipins IgG 200 

18 Cardiolipins IgM 200 

19 Tg 200 

20 HBeAg 200 

21 Anti-Hbe 200 

22 Anti-HBc-IgM 200 

 
Τμιμα 3: Αναλυτισ  Αιμοςφαιρινϊν  

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 10.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Πίνακασ 3 

α/α Εξζταςθ Ροςότθτα 

1 HbA2 500 

2 HbA1c 500 

 
Τμιμα 4: Αιματολογικόσ Αναλυτισ  

 Ετιςιοσ αρικμόσ δειγμάτων: 300 

 Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 902,76 € ςυμπ. ΦΡΑ 

 
Τμιμα 5: Αναλυτζσ Αερίων Αίματοσ  

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 75.000,00 € ςυμπ. ΦΡΑ 

Πίνακασ 4 

Κλινικζσ & Λατρεία Νοςοκομείου Ρλικοσ αναλυτϊν Συνολικι ποςότθτα εξετάςεων 

Ρνευμονολογικι Κλινικι - Λατρείο 1 κφριοσ 30.000 

Μονάδα Εμφραγμάτων 1 κφριοσ 

Τ.Ε.Ρ. 1 κφριοσ 

Χειρουργείο 1 κφριοσ 

Μ.Ε.Κ. 
Μ.Α.Φ. 

1 κφριοσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ II : 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  

Οι πίνακεσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκοφν με τθν τεχνικι προςφορά, ςυμπλθρωμζνοι 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκιςει: 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΛΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΛ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ, απαιτείται ςυμμόρφωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ απαράβατο όρο 

ςφμφωνα με τθν παροφςα. Ρροςφορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. 

3. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει τθ 

μορφι ΝΑΛ/ΟΧΛ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ 

που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ 

δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ οποία 

κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ των 

υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ 

εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία 

των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων τθσ. 

5. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 

δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 

φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ 

αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. 

Ρροδ. 4.18). 

 ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΟΔΛΑΓΑΦΘΣ ΑΡΑΛΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1 
Συμφωνία επί του ςυνόλου των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν όπωσ αναλυτικά ορίηεται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ τθσ διακιρυξθσ 

ΝΑΛ 
  

2 

Ριςτοποίθςθ από ανεξάρτθτο 
διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ 
τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το διεκνζσ ISO 
9001 ι ιςοδφναμο  

ΝΑΛ 
ΑΝΤΛΓΑΦΟ 
ΛΣΧΥΟΝΤΟΣ 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟΥ 

  

3 
Ρροςφερόμενα προϊόντα πιςτοποιθμζνα 
από κοινοποιθμζνο Οργανιςμό 

ΝΑΛ 
ΣΘΜΑΝΣΘ CE 
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ΡΑΑΤΘΜΑ III : 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΤΣΘ: 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΑΝΣΙΔΡΑΣΘΡΙΑ 

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

α/α 
Είδοσ 

εξζταςθσ 

Ετιςιοσ 
Αρικμόσ 

Εξετάςεων 

Αρικμόσ 
Εξετάςεων 

ανά 
Συςκευαςία 

Ετιςιοσ Ακζραιοσ 
Αρικμόσ Συςκευαςιϊν 

Αντιδραςτθρίων για 
τθ διενζργεια κάκε 

εξζταςθσ 

Τιμι 
Συςκευαςίασ 

Συνολικι Τιμι 
Συςκευαςιϊν 

ανά είδοσ 
εξζταςθσ 

(6)=(4)×(5) 

Τιμι ανά 
εξζταςθ 

(7) = (6)/(2) 

Τιμι ανά 
εξζταςθ λοιπϊν 

υλικϊν 
(από Ρίνακα 2) 

Συνολικι 
Τιμι ανά 
εξζταςθ 

(9) = (7)+(8) 

Συνολικι 
ετιςια 
δαπάνθ 

(10)=(2)×(9) 

1.           

2.           

…           

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΡΟΑΛΕΤΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ 

           

           

           

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΑΛΕΤΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ημείωςη: 

Για τθν κάκε εξζταςθ είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκεί ο παραπάνω πίνακασ με τθ ςυνολικι ετιςια ποςότθτα και τθν τιμι ανά ςυςκευαςία για τθ διεξαγωγι όλων 

των εξετάςεων, ϊςτε να προκφπτει θ τιμι ανά τεςτ και το τελικό ςυνολικό κόςτοσ ανά εξζταςθ, λαμβανομζνου υπόψθ το χρόνο ηωισ των αντιδραςτθρίων. 

Εκτόσ των ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΩΝ τα λοιπά απαραίτθτα αναλϊςιμα υλικά, υγρά πλφςθσ και κακαριςμοφ, θλεκτρόδια, οροί ελζγχου και βακμονόμθςθσ, κ.λπ. κα 

προςφερκοφν ςφμφωνα με τον Ρίνακα 2 λοιπϊν υλικϊν του παρόντοσ.  
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ΠΙΝΑΚΑ 2: ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

α/α Ρεριγραφι υλικοφ 
Κωδικόσ 

προμθκευτι 
για το είδοσ 

Είδοσ αρικμόσ 
εξετάςεων 

Τιμι ανά 
ςυςκευαςία 

Συχνότθτα 
χριςθσ 

Ετιςιοσ 
ακζραιοσ 
αρικμόσ 

ςυςκευαςιϊν 

Συνολικι τιμι 
ςυςκευαςιϊν ανά 

είδοσ εξζταςθσ 
(7)=(4)×(6) 

Τιμι ανά 
εξζταςθ 

(8) = (7)/(3) 

Συνολικι ετιςια 
δαπάνθ 

(9)=(8)×(3) 

1.               

2.          

…                

 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘ  

 

ΘΜΕΙΩΘ: 

Για τον κάκε προςφερόμενο τφπο αναλυτι είναι απαραίτθτο να ςυμπλθρωκεί ο παραπάνω πίνακασ, για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ τιμισ τθσ ςτιλθσ 8 του ΡΛΝΑΚΑ 1 του 

παρόντοσ. 

Εφόςον για μια εξζταςθ ι και για κάποια ομάδα εξετάςεων απαιτοφνται διαφορετικά λοιπά αναλϊςιμα υλικά οι προμθκευτζσ μποροφν να κατακζςουν 

περιςςότερουσ πίνακεσ απαιτουμζνων λοιπϊν υλικϊν τα οποία είναι απαραίτθτα για τθ διενζργεια τθσ εξζταςθσ(-εων).

ΑΔΑ: 6ΟΓ24690ΒΜ-ΛΚΓ18PROC002808994 2018-03-15



ΔΛΑΚΘΥΞΘ Β/4190/2018 · ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΩΝ-ΒΛΟΧΘΜΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΑΜΛΑΣ ΣΕΛΛΔΑ 73 ΑΡΟ 79 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV : 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ  

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ  ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

 
Ονομαςία Τράπεηασ:   ..............................................................................................................................  

Κατάςτθμα:  ..............................................................................................................................  

(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., fax):  ..............................................................................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ:   ..............................................................................................................................  

 
Ρροσ: 

5θ Υ.ΡΕ. ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΑΜΛΑΣ 

 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Α. *αρ. εγγυθτικισ+ ΕΥΩ *ποςό εγγφθςθσ+ 
 
Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε ότι εγγυόµαςτε µε τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, ευκυνόµενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, µζχρι του ποςοφ των ……………….. 

ευρϊ και ολογράφωσ ……………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α)…………..…………. β)……..……………., κ.λπ., ατοµικά και για κάκε µία από αυτζσ και 

ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων µεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ µελϊν τθσ ζνωςθσ ι 

κοινοπραξίασ, για τθν ςυµµετοχι τουσ ςτον διαγωνιςµό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ .…/………/……, για τθν ανάδειξθ 

προµθκευτι …………………… , τθσ µε αρικµ. …………./2017 διακιρυξθ ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει µόνο τισ από τθ ςυµµετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςµό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ/ Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Ραραιτοφµαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςτ αςθ του ευεργετιµατοσ τθσ διηιςεωσ από το δικαίωµα 

προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων τ ου πρωτοφειλζτθ ακόµθ και των µθ προςωποπαγϊν και 

ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςτα ςθσ των άρκρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, 

όπωσ και από τα δικαι ϊµατα µασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά. 

Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε µε τθν ελεφκερθ και αδζςµευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα µασ γνωςτοποιιςετε 

ότι θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπ λιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθµείο 1, 

ςασ δθλϊνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουµε, χωρίσ 

οποιαδιποτε από µζρουσ µασ αντίρρθςθ, αµφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςι µο ι µθ τθσ 

απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι µζροσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφµφωνα µε τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) 

θµερϊν από τθν θµεροµθνία που µασ το ηθτιςετε. Θ καταβολι του ποςοφ γίνεται µε µόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καµία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ 

(εταιρείασ) ……………..……………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι 

αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, µε αίτθµα τθν µθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ 

αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 
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Σασ δθλϊνουμε ακόµθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ µασ ζχει ιςχφ µζχρι τισ ….../……../…….., οπότε και κα επιςτραφεί ς' 

εµάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι. Μζχρι τότε, κα παραµείνουµε υπεφκυνοι για τθν άµεςθ καταβολι ς' εςάσ 

του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν 

Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιοφµε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ µασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθµόςιο και 

ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα µασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου.  
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

 
Ονομαςία Τράπεηασ:   ..............................................................................................................................  

Κατάςτθμα:  ..............................................................................................................................  

(Δ/νςθ: οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., fax):  ..............................................................................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ:   ..............................................................................................................................  

 
Ρροσ: 

5θ Υ.ΡΕ. ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΑΜΛΑΣ 

 
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Α. *αρ. εγγυθτικισ+ ΕΥΩ *ποςό εγγφθςθσ+ 
 
Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε ότι εγγυϊµεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφµενοι του δικαιϊµατοσ τθσ διηιςεωσ µζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ. ………… (και 

ολογράφωσ) …………..………..……. ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι µασ, υπζρ τθσ εταιρείασ 

…………………………. δ\νςθ …………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ µε αρι 

κµό………….ςφµβαςθσ, που υπζγραψε µαηί ςασ ……………………… (αρ.διακ/ξθσ……/….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του 

……………. και το οποίο ποςόν καλφπτει το ………..% τθσ ςυµβατικισ προ ΦΡΑ αξίασ ………... ΕΥΩ αυτισ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι µερικά χωρίσ καµία από µζροσ µασ 

αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευ νθκεί το βάςιµο ι µθ τθσ απαίτθςθσ µζςα ςε τρεισ (3) θµζρεσ από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιµου. 

Θ παροφςα εγγφθςι µασ αφορά µόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει µζχρι ……………………. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν µασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο ∆θµόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δε ν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από 

το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά µασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V : 
ΕΝΛΑΛΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΖΝΤΥΡΟ  ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ)  

1. Σι είναι το ΕΕΕ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕ (eΕΕΕ); 

Ρρόκειται για µια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονοµικισ κατάςταςθσ και των ικανοτιτων των 

επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει ςτισ 

ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι: 

 δεν βρίςκονται ςε µία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από 

τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφµβαςθσ 

 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςµοφ και επιλογισ 

Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπό λοιπουσ ςυµµετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν οριςµζνα ι όλα τα 

ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αµφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ παρζχει τουσ ςυνδζςµουσ 

για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα µθτρϊα, θ ανακζτουςα αρχι µπορεί να ζχει άµεςθ 

πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, µε βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονοµικοί φορείσ 

δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ 

δυνατότθτα να λαµβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ µζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι 

βάςθ δεδοµζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-µζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει µόνο τουσ όρουσ ςυµµετοχισ (προεπιλογι) από 

πλευράσ κριτθρίων αποκλειςµοφ και επιλογισ. 

Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκ υνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. 

2. Ποιεσ λειτουργίεσ παρζχει η υπηρεςία eΕΕΕ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ; 

Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει: 

 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυµπλθρϊνουν και να χρθς ιµοποιοφν ζνα υπόδειγµα ΕΕΕΣ κακορίηοντασ 

τα κριτιρια αποκλειςµοφ και επιλογισ 

 ςτθν ςυµµετζχουςα επιχείρθςθ να ςυµπλθρϊνει, να επα ναχρθςιµοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να 

εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για µια ςυγκεκριµζνθ διαδικαςία. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 

οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο µε Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ), όςον 

αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συµβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζµατα βαςικϊν αρχϊν 

του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζµατα τεχνικά και εφαρµογισ του 

eEEEΣ. 

3. Ποιά είναι η διαδικαςία δημιουργίασ και υποβολήσ του ΕΕΕ από τισ αναθζτουςεσ αρχζσ για χρήςη 

ςε διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν µζςω του ΕΘΔΘ; 
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Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ µε αξία άνω των ορίων για τθν εφαρµογι των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι 

και διεξάγονται µζςω του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να εφαρµόηουν τθν 

ακόλουκθ διαδικαςία δθµιουργίασ και υποβολισ: 

I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν µε χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ 

διαδικτυακισ πλατφόρµασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επικυµοφν για τον εκάςτοτε 

διαγωνιςµό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕ ΕΣ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία και 

αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. 

Σθμειϊνονται τα εξισ: 

 Το αρχείο XML παράγεται άµεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουµπί «Εξαγωγι». 

 Το αρχείο PDF παράγεται ζµµεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουµπί «Εκτφπωςθ». Θ 

εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι 

λογιςµικό, εγκατεςτθµζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το 

περιεχόµενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. 

Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι µπορεί να πραγµατοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλοµετρθτι διαδικτφου, 

όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευµζνο λογιςµικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

II. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςµοφ τθσ δθµόςιασ 

ςφµβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 

 το περιεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενςωµατϊνεται ςτο κείµενο τθσ διακιρυξθσ και κοινοποιείται ζτςι 

µζςω αυτισ ςτουσ οικονοµικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραµµζνο, αναρτάται 

ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο µζροσ τθσ διακιρυξθσ και 

 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονοµικϊν φορζων προκειµζνου να 

ςυντάξουν µζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

4. Πώσ υποβάλλεται το ΕΕΕ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμών που 

διενεργοφνται µζςω του ΕΘΔΘ; 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν µε τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ 

αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείµενο 

αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο µζροσ τθσ) ςε µορφι pdf (Αποφ. Ρ1/2390/13) 

ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 

Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείσ προτείνεται να 

χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειµζνου να 

εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε µορφι αρχείου PDF, το 

οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθµειϊνεται το εξισ: 

Το αρχείο PDF παράγεται ζµµεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουµπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα 

πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκ τυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςµικό, εγκατεςτθµζνο ςτον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό 

αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να 

πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλοµετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο 

λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

ΑΔΑ: 6ΟΓ24690ΒΜ-ΛΚΓ
18PROC002808994 2018-03-15



ΔΛΑΚΘΥΞΘ Β/4190/2018 · ΑΝΤΛΔΑΣΤΘΛΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΛΚΩΝ-ΒΛΟΧΘΜΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟ 

ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΑΜΛΑΣ ΣΕΛΛΔΑ 78 ΑΡΟ 79 

Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του δ/ςµου, οι 

οικονομικοί φορείσ µποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκεί ασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databa ses/espd) να δθµιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυµπλθρϊνουν µε 

ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςµό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να 

ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε µορφι pdf προκειµζνου να το υπογράψουν 

ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό. 

5. Μζρη και ενότητεσ του ΕΕΕ 

Το ΕΕΕΡ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ: 

Μζροσ I. Ρλθροφορίεσ ςχετικά µε τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα. 

Μζροσ II. Ρλθροφορίεσ ςχετικά µε τον οικονομικό φορζα. 

Μζροσ III. Κριτιρια αποκλειςμοφ: 

Α: Λόγοι που ςχετίηονται µε ποινικζσ καταδίκεσ (θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι βάςει του άρκρου 57 

παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). Θ εφαρμογι τουσ είναι επίςθσ υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ 

αρχζσ ςφµφωνα µε το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ οι ανακζτοντεσ 

φορείσ εκτόσ των ανακετουςϊν αρχϊν µποροφν να αποφαςίςουν να εφαρµόςουν τα εν λόγω κριτιρια 

αποκλειςμοφ). 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται µε τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (θ εφαρµογι τουσ είναι 

υποχρεωτικι, βάςει του άρκρου 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ, ςε περίπτωςθ τελεςίδικθσ και 

δεςµευτικισ απόφαςθσ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, θ εφαρµογι τουσ είναι επίςθσ υποχρεωτικι για τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ ςφµφωνα µε το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ οι 

ανακζτοντεσ φορείσ εκτόσ των ανακετουςϊν αρχϊν µποροφν να αποφαςίςουν να εφαρµόςουν αυτοφσ τουσ 

λόγουσ αποκλειςµοφ. Να ςθµειωκεί ότι θ εκνικι νοµοκεςία οριςµζνων κρατϊν-µελϊν µπορεί να κακιςτά τον 

αποκλειςµό υποχρεωτικό επίςθσ και όταν θ απόφαςθ δεν είναι τελεςίδικθ και δεςµευτικι). 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται µε αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυµφερόντων ι επαγγελµατικό παράπτωµα (βλζπε 

άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ ) (περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ µπορεί να αποκλείονται 

οικονομικοί φορείσ· τα κράτθ µζλθ µποροφν να καταςτιςουν υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ τθν 

εφαρμογι αυτϊν των λόγων αποκλειςμοφ. Σφµφωνα µε το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, 

όλοι οι ανακζτοντεσ φορείσ, είτε είναι ανακζτουςεσ αρχζσ είτε όχι, µποροφν να αποφαςίςουν να εφαρµόςουν 

αυτοφσ τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ ι µπορεί να τουσ ηθτθκεί από το οικείο κράτοσ µζλοσ να το πράξουν). 

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ που ενδζχεται να προβλζπονται από τθν εκνικι νοµοκεςία του κράτουσ-µζλουσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα. 

Μζροσ IV. Κριτιρια επιλογισ: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Α: Καταλλθλότθτα. 

Β: Οικονοµικι και χρθµατοοικονοµικι επάρκεια. 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελµατικι ικανότθτα. 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. 

Μζροσ V. Ρεριοριςµόσ του αρικµοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Μζροσ VI. Τελικζσ δθλϊςεισ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
Β/4190/2018
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2018/S 050-111746
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:

-1-
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Σύντομη περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
-

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

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

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
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❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου

-14-

ΑΔΑ: 6ΟΓ24690ΒΜ-ΛΚΓ18PROC002808994 2018-03-15



εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
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-
Εκδότης
-
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
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Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
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Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες
παραδόσεις του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν
έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.

Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
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Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με
πιστοποίηση γνησιότητας
Για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει
τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας όπου χρειάζεται.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
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-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
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Υπογραφή
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