
 
 
 
 

                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ      
Φ.N.A. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ»  N.Π.Γ.Γ.    ΥΑΨΓΑΡΗ   27-4-2016                 
IEΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ - T.K. 124 61      
ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ        
ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΣΖΛ. : 213 2046170 -171 
FAX  : 213 2046400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠ΄ ΑΡΗΘΜ. 5117 / 757807 

 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ - ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ - 
ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ - ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ  

ΟΠΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΑΝΑ ΔΗΓΟ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ  96.800,00 € ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 
 

ΚΑΗ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ   
 

Α/Α ΤΣΖΜΑΣΟ Δ..Ζ.ΓΖ.. : 23409 
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Α. ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
 

ΦΝΑ «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΚΑΗ ΤΝΟΓΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ CPV 
 

33696500-00 

ΚΑΔ 
 

1359 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
 

ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 

ΔΝΑ (1) ΔΣΟ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

96.800,00 ΔΤΡΧ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ  

ΝΟΜΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Δ ΔΤΡΧ (€) 

Α/Α ΤΣΖΜΑΣΟ Δ..Ζ.ΓΖ. 
 

23409 

 
 
ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΧΝ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ: ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 
www.promitheus.gov.gr ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ..Ζ.ΓΖ..)  
 
ΔΝΣΤΠΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΣΖΝ ΔΓΡΑ 
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΦΝΑ «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» ΝΠΓΓ    
ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ - Σ.Κ. 124 61 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ 
ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ ΠΤΛΖ 
ΣΟΤ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

28-4-2016 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

28-4-2016 ΚΑΗ ΧΡΑ 08:00΄ π.κ. 

 
 
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ:   30-5-2016 ΚΑΗ ΧΡΑ 16:00΄ κ.κ.  
 
ΔΝΣΤΠΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑ 
ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΔΝΣΟ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΣΡΗΧΝ (3) ΔΡΓΑΗΜΧΝ 
ΖΜΔΡΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΤΠΟΒΟΛΖ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3-6-2016 ΚΑΗ ΧΡΑ 09:30΄ π.κ. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΔΤΥΟΤ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

http://www.dromokaiteio.gr 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΣΤΠΟ 

21-4-2016 ΚΑΗ 26-4-2016 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ 
ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ (ΦΔΚ) 

22-4-2016 
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Β. ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
 
ΚαηΪ ηα ινηπΪ ν δηαγσληζκφο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηα παξαθΪησ παξαξηάκαηα, πνπ 
επηζπλΪπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο: 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΔΗΓΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 
 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ 
 
 
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΥΔΓΗΟΤ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ’ 
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Σν ΦΝΑ «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» ΝΠΓΓ Ϋρνληαο ππφςε: 

 

Α. Σνπο Νφκνπο θαη ηα ΠξνεδξηθΪ ΓηαηΪγκαηα:  

1. Σν Ν.2198/1994 (ΦΔΚ 43/η. Α΄/1994) ζρεηηθΪ κε ηελ «παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο» 
ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο 

2. Σν Ν.2286/1995 (ΦΔΚ 19/η. Α΄/1995) «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη Ρπζκέζεηο 
ζπλαθψλ ζεκΪησλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.2323/1995 (ΦΔΚ 145/η. Α΄/1995) 
«Τπαέζξην Δκπφξην θαη Ϊιιεο ΓηαηΪμεηο» 

3. Σν Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/η. Α΄/1995) «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ΔιΫγρνπ Γαπαλψλ 
ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη 

4. Σν Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η. Α΄/1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη 
Ϊιιεο δηαηΪμεηο» φπσο ηζρχεη 

5. Σν Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248/η. Α΄/2000) «πεξέ Φ.Π.Α.», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη 
6. Σν Ν.2889/2001 (ΦΔΚ 37/η. Α΄/2001) «Βειηέσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ 

πζηάκαηνο Τγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» φπσο ηζρχεη 
7. Σν Ν.2955/2001 (ΦΔΚ 256/η. Α΄/2001) «Πξνκάζεηεο Ννζνθνκεέσλ θαη ινηπψλ κνλΪδσλ 

πγεέαο ησλ Πε..Τ. θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» φπσο ηζρχεη 
8. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/η. Α΄/2003) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο ζηελ 

Οδεγέα 2000/35 ηεο 29.06.2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ 
ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο»  

9. Σν Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/η. Α΄/2005) «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ 
απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ», 
φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3414/2005 (ΦΔΚ 279/η. Α΄/2005) 
«Σξνπνπνέεζε ηνπ Ν.3310/2005 “ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ 
απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ”» 

10. Σν Ν.3329/05 (ΦΔΚ 81/η. Α΄/2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο 
θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» φπσο ηζρχεη 

11. Σν Ν.3469/2006 (ΦΔΚ 131/η. Α΄/2006) «Δζληθφ Σππνγξαθεέν, θχιιν εθεκεξέδαο 
θπβεξλάζεσο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»  

12. Σν Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 25/η. Α΄/2007) «Κχξσζε πκβΪζεσλ ππΫξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
επνπηεπνκΫλσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο 
δηαηΪμεηο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

13. Σν Ν.3548/2007 (ΦΔΚ 68/η. Α΄/2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ 
Γεκνζένπ ζηνλ Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε 
θαη ηζρχεη 

14. Σν Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/η. Α΄/2007) «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 
Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» φπσο ηζρχεη 

15. Σν Π.Γ.60/2007 (ΦΔΚ 64/η. Α΄/2007) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο 
δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ «πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ 
Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο  Ννεκβξένπ 2005», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη 
ηζρχεη 

16. Σν Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150/η. Α΄/2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ», φπσο 
ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη 

17. Σν N.3816/2010 (ΦΔΚ 6/η. Α΄/2010) «πεξέ ξχζκηζεο επηρεηξεκαηηθψλ θαη 
επαγγεικαηηθψλ νθεηιψλ πξνο ηα πηζησηηθΪ ηδξχκαηα, δηαηΪμεηο γηα ηελ επεμεξγαζέα 
δεδνκΫλσλ νηθνλνκηθάο ζπκπεξηθνξΪο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

18. Σν Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η. Α΄/2010) «Δγγπάζεηο γηα ηελ εξγαζηαθά αζθΪιεηα θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο» 

19. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/η. Α΄/2012) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 
αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»  

20. Σν Ν.3863/2010 (ΦΔΚ 115/η. Α΄/2010) «ΝΫν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθεέο 
δηαηΪμεηο, ξπζκέζεηο ζηηο εξγαζηαθΫο ζρΫζεηο»  
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21. Σν Ν.3867/2010 (ΦΔΚ Α’ 128/03-08-2010) «Δπνπηεέα ηδησηηθάο αζθΪιηζεο, ζχζηαζε 
εγγπεηηθνχ θεθαιαένπ ηδησηηθάο αζθΪιηζεο δσάο, νξγαληζκνέ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθάο 
ηθαλφηεηαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ» 

22. Σν Ν.3868/2010 (ΦΔΚ 129/η. Α΄/2010) «ΑλαβΪζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη 
ινηπΫο δηαηΪμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο» 

23. Σν Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141/η. Α΄/2010) «Γεκνζηνλνκηθά Γηαρεέξηζε θαη Δπζχλε» 
24. Σν Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/η. Α΄/2010) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκφζησλ 

ζπκβΪζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 
25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335)» φπσο 
ηζρχεη 

25. Σν Π.Γ.113/2010 (ΦΔΚ 194/η. Α΄/2010) «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο» 
26. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/η. Α΄/2011) «ΓηαξζξσηηθΫο ΑιιαγΫο ζην χζηεκα Τγεέαο θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο» φπσο ηζρχεη 
27. Σν Ν.3959/2011 (ΦΔΚ 93/η. Α΄/2011) «Πξνζηαζέα ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ» 
28. Σν Ν.3984/2011 (ΦΔΚ 150/η.Α΄/2011) «ΓσξεΪ θαη κεηακφζρεπζε νξγΪλσλ θαη Ϊιιεο 

δηαηΪμεηο» 
29. Σν Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/η. Α΄/2011) «χζηαζε Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ - 
ΑληηθαηΪζηαζε ηνπ Ϋθηνπ θεθαιαένπ ηνπ λ.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) 
Πξνπησρεπηηθά δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

30. Σν Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/η. Α΄/2011) «πληαμηνδνηηθΫο ξπζκέζεηο, εληαέν κηζζνιφγην - 
βαζκνιφγην, εξγαζηαθά εθεδξεέα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθαξκνγάο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 
πιαηζένπ δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο 2012-2015» 

31. Σν Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/η. Α΄/2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεέσλ Τγεέαο θαη 
Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζέαο θαη Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο γηα εθαξκνγά ηνπ 
λφκνπ «Έγθξηζε ησλ ρεδέσλ πκβΪζεσλ Υξεκαηνδνηηθάο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Σακεένπ Υξεκαηνπηζησηηθάο ηαζεξφηεηαο (Δ.Σ.Υ..), ηεο Διιεληθάο 
Γεκνθξαηέαο θαη ηεο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδνο, ηνπ ρεδένπ ηνπ Μλεκνλένπ πλελλφεζεο 
κεηαμχ ηεο Διιεληθάο Γεκνθξαηέαο, ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο θαη ηεο ΣξΪπεδαο ηεο 
ΔιιΪδαο θαη Ϊιιεο επεέγνπζεο δηαηΪμεηο γηα ηε κεέσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξΫνπο θαη ηε 
δηΪζσζε ηεο εζληθάο νηθνλνκέαο» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο 

32. Σν Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51/η. Α΄/2012), Ϊξζξν 63 κε ην νπνέν ηξνπνπνηεέηαη ην Ϊξζξν 4, 
αληηθαζέζηαηαη θαηΪ κΫξνο ε παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 5 θαη πξνζηέζεηαη εδΪθην ζην ηΫινο ηεο 
παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν.3886/2010 (ΦΔΚ 173/η. Α΄/2010) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ 
ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ 
Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγέα 
92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ 
κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξένπ 2007 (L 335)» 

33. Σν Ν.4111/2013 (ΦΔΚ 18/η. Α΄/2013) Ϊξζξν 28, ηξνπνπνέεζε ηνπ Ν.3886/2010 
«Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο 
Διιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 
(L 395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), 
φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη 
ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335)»  

34. Σν Ν.4144/2013 (ΦΔΚ 88/η. Α΄/2013) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 
Κνηλσληθά ΑζθΪιηζε θαη ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Τπνπξγεένπ Δξγαζέαο, Κνηλσληθάο ΑζθΪιηζεο θαη Πξφλνηαο» 

35. Σν Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/η. Α΄/2013) «Δπεέγνληα κΫηξα εθαξκνγάο ησλ λφκσλ 
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013»  

36. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/η. Α΄/2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ 
πκβΪζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

37. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄/2014) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγάζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα - Σξνπνπνέεζε 
ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπΫο ξπζκέζεηο»  
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38. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/η. Α΄/2014) «ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο Διιεληθάο 
νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»  

39. Σν Ν.4320/2015 (ΦΔΚ 29/η. Α΄/2015) «Ρπζκέζεηο γηα ηε ιάςε Ϊκεζσλ κΫηξσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθάο θξέζεο, ηελ νξγΪλσζε ηεο ΚπβΫξλεζεο θαη ησλ 
Κπβεξλεηηθψλ νξγΪλσλ θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο»  

40. Σν Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176/η. Α΄/2015) «Γηαρεέξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλεέσλ, 
κηζζνινγηθΫο ξπζκέζεηο θαη Ϊιιεο επεέγνπζεο δηαηΪμεηο εθαξκνγάο ηεο ζπκθσλέαο 
δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκέζεσλ» 

41. Σν Ν.4368/2016 (ΦΔΚ 21/η. Α΄/2016) «ΜΫηξα γηα ηελ επηηΪρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 
Ϋξγνπ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»    

 

 

 

Β. Σηο απνθΪζεηο: 

1. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 2024709/601/0026/08.04.1998 (ΦΔΚ 431/η. Β΄/07.05.1998) 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ 
ηνπ Γεκνζένπ γηα πξνκάζεηεο θαη ππεξεζέεο»  

2. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΔΚ 3400/η. Β΄/20.12.2012) Κ.Τ.Α. 
«Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» 

3. Σελ ππ΄ αξηζκ. πξση. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/η. Β΄/21-10-2013) Τ.Α. «ΣερληθΫο 
ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» 

4. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 5213/742423/6-5-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 16421/4-5-2015) Ϋγγξαθν 
ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ «Καζνξηζκφο ΦνξΫα πινπνέεζεο, γηα δηελΫξγεηα 
δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκάζεηα πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη θαξκΪθσλ, πνπ 
πεξηιακβΪλνληαη ζην εγθεθξηκΫλν ΠΠΤΦΤ, Ϋηνπο 2014» (ΑΓΑ : 7ΦΧ3469Ζ2Ξ-3Σ6)  

5. Σν ππ΄ αξηζκ. πξση. 8508/745718/20-7-2015 (Α.Π. 2εο Τ.ΠΔ 27409/16-7-2015) Ϋγγξαθν 
ηεο 2εο Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ «Καζνξηζκφο ΦνξΫα πινπνέεζεο, γηα δηελΫξγεηα 
δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξνκάζεηα πιηθψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην εγθεθξηκΫλν ΠΠΤΦΤ, 
Ϋηνπο 2014» (ΑΓΑ : ΧΤΦΖ469Ζ2Ξ-501) 

6. Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2235/27-5-2015 πλεδξέαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 
ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζΫκα 10ν, «Έγθξηζε γηα ηε δηελΫξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ ΠΠΠΤ 2014» 

7. Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2264/29-2-2016 πλεδξέαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 
ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζΫκα 2ν , πεξέ Ϋγθξηζεο δηελΫξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκάζεηα 
αληηδξαζηεξέσλ θαη ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ  

8. Σελ Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο ηνπ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. κε αξ. 
πξση. 4389/757079/12-4-2016 (ΑΓΑ: Χ9ΑΓ469Ζ27-439) 

9. Σελ Ϋγθξηζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ Ννζνθνκεένπ ζην ππ΄ αξηζκ. πξση. 4825/757515/20-4-
2016 Ϋγγξαθν ηνπ Μηθξνβηνινγηθνχ Σκάκαηνο ηνπ Ννζνθνκεένπ  

10. Σελ απφθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξέαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 
ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζΫκα 18ν , «Ννκηκνπνέεζε ππνγξαθψλ γηα ην Ϋηνο 2016» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16PROC004311971 2016-04-27

ΑΔΑ: Ω4ΘΖ469Η27-ΠΚΔ



ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 

1. Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκάζεηα αληηδξαζηεξέσλ αηκαηνινγηθψλ 
- αλνζνινγηθψλ - βηνρεκηθψλ - κηθξνβηνινγηθψλ εμεηΪζεσλ θαη ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ, 
πξνυπνινγηζκνχ 96.800,00 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, φπσο πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ αλΪ εέδνο θαη 
πνζφηεηα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄, ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά. 
2. Ζ δαπΪλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη 
εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ 1359. 
3. Ζ δηΪξθεηα ησλ ζπκβΪζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ, γηα ηελ πξνκάζεηα ησλ αληηδξαζηεξέσλ θαη 
ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ, νξέδεηαη ζε Ϋλα (1) Ϋηνο. 
4. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο. 
5. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθΫξνληεο 
γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκΫξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο θαηαιεθηηθάο 
εκεξνκελέαο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 
παξαπΪλσ αλαθεξνκΫλνπ, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
6. Σφπνο - Υξφλνο δηελΫξγεηαο Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ:  

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ 
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΡΣΖΖ 

ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
ΣΖΝ ΠΤΛΖ 
Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΔΝΑΡΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΣΟ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 
www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 
 

28-4-2016 
28-4-2016 θαη  

ψξα 08:00΄ π.κ. 
30-5-2016 θαη  

ψξα 16:00΄ κ.κ. 
3-6-2016 θαη  

ψξα 09:30΄ π.κ. 

 
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο 
δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/η. Α΄/2013) φπσο ηζρχεη θαη ζην 
Ϊξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/η. Β΄/21-10-2013) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη 
δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)». ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο δελ ππΪξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην ζχζηεκα. 
Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα, κΫζσ ηνπ 
ζπζηάκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/2013 θαη ην Ϊξζξν 6 ηεο Τ.Α. 
Π1/2390/2013 «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)». 
Ζ δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην ΠαξΪξηεκα Α΄ 
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 
7. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ά 
ελψζεηο/θνηλνπξαμέεο απηψλ ά ζπλεηαηξηζκνέ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξέδνληαη ζηε 
ζπλΫρεηα ηεο παξνχζαο. ΚΪζε πξνκεζεπηάο, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ζπκκεηΫρεη κε κέα κφλν 
πξνζθνξΪ. 
8. Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο (ΠξνκεζεπηΫο) 
απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκΫλε αξρά παξνράο 
ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθά 
πχιε:  www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηΫξσ δηαδηθαζέα εγγξαθάο: 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο - ρξάζηεο αηηνχληαη, κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ηελ εγγξαθά ηνπο ζε απηφ, 
παξΫρνληαο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξάζεο ηνπ, 
ηαπηνπνηνχκελνη σο εμάο:  
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α) Όζνη απφ ηνπο αλσηΫξσ δηαζΫηνπλ Διιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) 
ηαπηνπνηνχληαη κε ηε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο), πνπ 
απηνέ θαηΫρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Πιεξνθνξηαθψλ 
πζηεκΪησλ. Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σκάκα 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρεέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο 
Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  
β) Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο - ρξάζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, νη νπνένη δελ 
δηαζΫηνπλ Διιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο 
ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη 
κε ηε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ πνπ θαηΫρνπλ απφ ην αληέζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γέλεη ε 
ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σκάκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρεέσλ 
ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.  

γ) Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο - ρξάζηεο ηξέησλ ρσξψλ, αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο θαη 
ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Δ. απνζηΫιινληαο:  

 εέηε ππεχζπλε δάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε, κε επέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ Διιεληθά 
γιψζζα.  

 εέηε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθά αξρεένπ .pdf, κε επέζεκε κεηΪθξαζε 
ζηελ Διιεληθά γιψζζα, φπσο απηΪ πξνζδηνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα IX Α γηα ηηο 
δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ, ζην ΠαξΪξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο 
πξνκεζεηψλ θαη ζην ΠαξΪξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 
60/2007 θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζεο 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηα νπνέα λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθά ηνπ ζε 
επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ 
θαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν ά αθξηβΫο αληέγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα. 

Σν αέηεκα εγγξαθάο ππνβΪιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςάθηνπο ρξάζηεο ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ 
ζπζηάκαηνο. 
Ο ππνςάθηνο ρξάζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα ά κΫζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ 
ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ αηηάκαηνο εγγξαθάο ηνπ. Δθφζνλ ην αέηεκα εγγξαθάο εγθξηζεέ, ν 
ππνςάθηνο ρξάζηεο ιακβΪλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνέεζεο ινγαξηαζκνχ, σο πηζηνπνηεκΫλνο 
ρξάζηεο θαη πξνβαέλεη ζηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.  
9. ε πεξέπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο ζπκπιεξσκαηηθΫο 
πιεξνθνξέεο, ζρεηηθΫο κε ηα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, κΫρξη θαη νθηψ (8) εκΫξεο πξν ηεο 
εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007, 
απηΫο παξΫρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. ε 
θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε, πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο νη σο Ϊλσ 
ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο, απηΫο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθΫξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα Ϋλζηαζεο, 
δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
Σα αλσηΫξσ αηηάκαηα ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 
δηαγσληζκνχ, κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη 
θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. Αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηψλ ππνβΪιινληαη απφ 
εγγεγξακκΫλνπο πξνκεζεπηΫο. Αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβΪιινληαη εθηφο ησλ 
αλσηΫξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηΪδνληαη. 
ΚαλΫλαο πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε λα επηθαιεζηεέ πξνθνξηθΫο 
απαληάζεηο εθ κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
10. Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζα δεκνζηεπηεέ: 

 ηηο 22-4-2016 ζην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ» ηεο Δθεκεξέδαο ηεο 
ΚπβΫξλεζεο  

 ηηο 21-4-2016 θαη 26-4-2016 ζηηο εθεκεξέδεο «ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ» θαη 
«ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ»  

Δπέζεο, ε πεξέιεςε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζα αλαξηεζεέ ζην δηαδέθηπν ζηηο δηεπζχλζεηο  
www.diavgeia.gov.gr θαη www.dromokaiteio.gr  θαζψο θαη ζηνπο πέλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ: 
 Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξένπ Αζελψλ (ΔΒΔΑ) 
 Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξένπ Αζελψλ 

 

16PROC004311971 2016-04-27

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.dromokaiteio.gr/
ΑΔΑ: Ω4ΘΖ469Η27-ΠΚΔ



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
  
 
 

1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 
Σξόπνο ππνβνιάο πξνζθνξώλ 
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο 
δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 
θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/η. Α΄/2013) φπσο ηζρχεη θαη ζην 
Ϊξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/η. Β΄/21-10-2013) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη 
δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 
(Δ..Ζ.ΓΖ..)». ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο δελ ππΪξρεη ε 
δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην ζχζηεκα. 

 
Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 
Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο νξέδνληαη σο εμάο: 
(α) Ϋλαο (ππν)θΪθεινο* κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο - Σερληθά πξνζθνξΪ» θαη 
(β) Ϋλαο (ππν)θΪθεινο* κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ». 
 
*(ππν)θΪθεινο: θαηεγνξέα επηζπλαπηφκελσλ αξρεέσλ ζην ζχζηεκα.  
ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζεκαέλνληαη απφ απηφλ κε 
ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο, ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ 
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα. 

 
Πεξηερόκελα (ππν)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο - Σερληθά πξνζθνξΪ» 
ηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο - Σερληθά πξνζθνξΪ» 
ππνβΪιινληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο θαη φια ηα απαηηνχκελα, θαηΪ ην ζηΪδην ππνβνιάο ηεο 
πξνζθνξΪο, δηθαηνινγεηηθΪ θαζψο θαη ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο. πγθεθξηκΫλα ζηνλ 
πξναλαθεξφκελν (ππν)θΪθειν πεξηιακβΪλνληαη: 

 
Η) ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο 
Οη πξνζθΫξνληεο ππνβΪινπλ ειεθηξνληθΪ καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εγθαέξσο θαη 
πξνζεθφλησο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 118/2007, ην Ν.4155/2013 θαη ην Ϊξζξν 11 ηεο ΤΑ 
Π1/2390/2013 «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ζε κνξθά 
αξρεένπ .pdf, ηα δηθαηνινγεηηθΪ φπσο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη θαησηΫξσ: 
 
Α. Έιιελεο Πνιέηεο 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 
2% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο εθηφο ΦΠΑ ά επέ ηεο ζπλνιηθάο 
δαπΪλεο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ εθηφο ΦΠΑ. Ζ Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο 
πξΫπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιΪρηζηνλ ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο.  
Ζ Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ειεθηξνληθΪ, ζε 
κνξθά αξρεένπ .pdf θαη πξνζθνκέδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζέα Γηεμαγσγάο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. 

2 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 75/η. Α΄), ςεθηαθΪ 
ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, λα θΫξεη εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ 
ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζηελ νπνέα:  
2.1 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νη 
πξνζθΫξνληεο.  
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2.2 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην ηα αδηθάκαηα 
ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδά γηα θΪπνην απφ ηα αθφινπζα:  

 ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξ. 1 ηεο 
θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1)  

 δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 
3 παξ. 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2) 

 απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48) 

 λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν  
1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ 
πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, 
ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 
76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173/η. Α΄) θαη 
ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.3424/2005 (ΦΔΚ 305/η. Α΄)  

 γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπέαο 

2.3 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο, ζην Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ 
πεξ. (2) ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηαζηΪζεηο, δειαδά δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ά ζε 
δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο ά αλΪινγε θαηΪζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ 
πξνζθΫξνληνο.  
2.4 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο, ζην Ϊξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 
60/2007, θαηαζηΪζεηο, δειαδά δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ά ζε δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ά αλΪινγε θαηΪζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ 
πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο.  
2.5 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο εέλαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ 
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
2.6 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο 
(πξνζνρά: λα αλαθΫξεηαη ζπγθεθξηκΫλα πνην εέλαη ην επηκειεηάξην θαζψο θαη ην εηδηθφ 
επΪγγεικα).   
2.7 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο ε επηρεέξεζά 
ηνπο δελ ηειεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο, ζην Ϊξζξνπ 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. (2) ηνπ 
Π.Γ. 118/2007, θαηαζηΪζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε θαη φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ 
ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο εθθαζΪξηζεο θαζψο θαη φηη δελ Ϋρνπλ 
θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο 
κε βΪζε ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  
2.8 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 
απαηηνχληαη θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 5 
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
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3 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 75/η. Α΄), φπσο 
εθΪζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη φηη:  

1. ΑπνδΫρεηαη ξεηΪ θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 
2. Ζ πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, 

ησλ νπνέσλ νη πξνζθΫξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  
3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξΪ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά νξηζκΫλα κφλν 

απφ ηα δεηνχκελα εέδε.  
4. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά.  
5. Παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ, ζρεηηθΪ κε νπνηαδάπνηε 

απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, γηα αλαβνιά ά αθχξσζε - καηαέσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

6. πκκεηΫρεη κε κέα (1) κφλν πξνζθνξΪ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα θαη δελ απαηηεέηαη 
ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο.  
 
 
 
Β. Αιινδαπνέ πνιέηεο 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1 Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 
2% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο εθηφο ΦΠΑ ά επέ ηεο ζπλνιηθάο 
δαπΪλεο ησλ πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ εθηφο ΦΠΑ. Ζ Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο 
πξΫπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιΪρηζηνλ ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο.  
Ζ Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ειεθηξνληθΪ, ζε 
κνξθά αξρεένπ .pdf θαη πξνζθνκέδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζέα Γηεμαγσγάο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ 
ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. 

2 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 75/η. Α΄), ςεθηαθΪ 
ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, λα θΫξεη εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ 
ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ 
πξνζθνξψλ, ζηελ νπνέα:  
2.1 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νη 
πξνζθΫξνληεο.  
2.2 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην ηα αδηθάκαηα 
ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδά γηα θΪπνην απφ ηα αθφινπζα:  

 ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξ. 1 ηεο 
θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1)  

 δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ 
πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 
3 παξ. 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2) 

 απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 
27.11.1995, ζει. 48) 

 λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν  
1 ηεο νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ 
πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε 
λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, 
ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 
76), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173/η. Α΄) θαη 
ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.3424/2005 (ΦΔΚ 305/η. Α΄)  

16PROC004311971 2016-04-27

ΑΔΑ: Ω4ΘΖ469Η27-ΠΚΔ



 γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε 
ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

 γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθέαο, ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπέαο 

2.3 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο, ζην Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ 
πεξ. (2) ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηαζηΪζεηο, δειαδά δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ά ζε 
δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο ά αλΪινγε θαηΪζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ 
πξνζθΫξνληνο.  
2.4 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο, ζην Ϊξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 
60/2007, θαηαζηΪζεηο, δειαδά δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ά ζε δηαδηθαζέα ζΫζεο ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε θαη πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ά αλΪινγε θαηΪζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ 
πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο.  
2.5 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο εέλαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ 
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο 
πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
2.6 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο νη 
πξνζθΫξνληεο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο 
(πξνζνρά: λα αλαθΫξεηαη ζπγθεθξηκΫλα πνην εέλαη ην επηκειεηάξην θαζψο θαη ην εηδηθφ 
επΪγγεικα).   
2.7 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο ε επηρεέξεζά 
ηνπο δελ ηειεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο, ζην Ϊξζξνπ 6 παξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. (2) ηνπ 
Π.Γ. 118/2007, θαηαζηΪζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε θαη φηη ε επηρεέξεζε δελ ηειεέ 
ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο εθθαζΪξηζεο θαζψο θαη φηη δελ Ϋρνπλ 
θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο 
κε βΪζε ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  
2.8 Να δειψλεηαη φηη αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ 
απαηηνχληαη θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 5 
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 
ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

3 

 

Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (ΦΔΚ 75/η. Α΄), φπσο 
εθΪζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη φηη:  

1. ΑπνδΫρεηαη ξεηΪ θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο. 
2. Ζ πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, 

ησλ νπνέσλ νη πξνζθΫξνληεο Ϋιαβαλ πιάξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  
3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξΪ θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκάζεηαο ά νξηζκΫλα κφλν 

απφ ηα δεηνχκελα εέδε.  
4. Σα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πξνζθνξΪ εέλαη αιεζά θαη αθξηβά.  
5. Παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζάο ηνπ, ζρεηηθΪ κε νπνηαδάπνηε 

απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, γηα αλαβνιά ά αθχξσζε - καηαέσζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

6. πκκεηΫρεη κε κέα (1) κφλν πξνζθνξΪ ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα θαη δελ απαηηεέηαη 
ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο. 
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Γ. ΝνκηθΪ πξόζσπα, ΖκεδαπΪ ά ΑιινδαπΪ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1 

 

Όια ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ αλσηΫξσ παξαγξΪθσλ Α. Έιιελεο πνιέηεο θαη Β. 
Αιινδαπνέ πνιέηεο, αληηζηνέρσο. 
Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη 
απφ ηνπο δηαρεηξηζηΫο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ά 
απφ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γ.. ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Α.Δ. 

2 

 

Όια ηα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θΪζε ζπκκεηΫρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηΫξσ 
ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο.  
πγθεθξηκΫλα, ηα λνκηθΪ πξφζσπα ζα θαηαζΫζνπλ ηα θΪησζη δηθαηνινγεηηθΪ: 
2.1 ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Α.Δ. πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη: 
 Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Αξράο ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ε εηαηξεέα, φπνπ λα 

αλαθΫξεηαη πφηε ηξνπνπνηάζεθε γηα ηειεπηαέα θνξΪ ην θαηαζηαηηθφ ηεο θαζψο θαη 
ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, ην νπνέν ζα εέλαη επθξηλά θσηναληέγξαθν φπσο νξέδεηαη 
ζην Ϊξζξν 1 παξ. 2β ηνπ Ν.4250/2014, κε ην αληέζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνέν 
δεκνζηεχηεθε. 

 Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο Αξράο ζηελ νπνέα ππΪγεηαη ε εηαηξεέα, φπνπ λα 
βεβαηψλεηαη ην ηειεπηαέν Γ.., ην αληέζηνηρν ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ - ΔΠΔ) θαη ζηελ 
νπνέα βεβαέσζε λα αλαθΫξεηαη ν αξηζκφο ηνπ ΦΔΚ θαη Ϋλα αληέγξαθφ ηνπ ζην 
νπνέν ππΪξρεη δεκνζηεπκΫλε νιφθιεξε ε αλαθνέλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο εηαηξεέαο.  

2.2 ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Δ.Π.Δ. πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη: 

 Δπθξηλά θσηναληέγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 
παξ. 2β ηνπ Ν.4250/2014, κε ην αληέζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνέν δεκνζηεχηεθε.  

 Σειεπηαέν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο.  

 Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθεένπ πεξέ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

2.3 ΔΪλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Ο.Δ. ά Δ.Δ. πξΫπεη λα πξνζθνκέδεη: 
 Δπθξηλά θσηναληέγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 

παξ. 2β ηνπ Ν.4250/2014.  

 Πηζηνπνηεηηθφ απφ Αξκφδηα Αξρά πεξέ ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

Σα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα θαη ζηνηρεέα πξΫπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γΫλεη λνκηθά 
θαηΪζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απφ απηΪ πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 
ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα 
δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθά ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο λνκηκνπνέεζεο 
απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζΫσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθά κνξθά 
ησλ εηαηξεηψλ ά θΪζε Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 
Ζ κε Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηΪ ιφγν 
απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηά απφ ην δηαγσληζκφ. 
 
Γηα ΑιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα: 
ΑλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπο, αληέζηνηρα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθΪ 
κε απηΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπο, ηα νπνέα πξνβιΫπνληαη απφ ην 
δέθαην ηεο ρψξαο ηεο Ϋδξαο ά ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο θαη απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε 
λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπο, ε εγγξαθά ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ, ην 
ηειεπηαέν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ θαη νη ινηπΫο πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα πνπ δεηνχληαη 
αλσηΫξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο.  
 
ε πεξέπησζε πνπ ην νηθεέν θξΪηνο δελ εθδέδεη θΪπνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα 
απαηηνχκελα ά πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεέ λα 
αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ά ζηα θξΪηε κΫιε φπνπ δελ 
πξνβιΫπεηαη ε Ϋλνξθε βεβαέσζε απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά 
δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξΪηνπο θαηαγσγάο ά πξνΫιεπζεο.  
Ζ ππνρξΫσζε αθνξΪ φιεο ηηο παξαπΪλσ θαηεγνξέεο ππνςεθέσλ. 
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Γ. πλεηαηξηζκνέ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1 ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη αλσηΫξσ, αληηζηνέρσο ζηα ππφ 
ζηνηρεέα Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θαζψο θαη ππεχζπλε δάισζε, φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν 
πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα.  
Γηεπθξηλέδεηαη φηη:  

 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αθνξΪ 
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη  

 νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη απ’ απηφλ. 

 
 
 

Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ 
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

1 

 

Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα ηνλ θΪζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη 
ζηελ Ϋλσζε.  
Δπηζεκαέλεηαη φηη ε Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ηνλ φξν φηη 
ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο.  

2 

 

Γάισζε ζχζηαζεο ηεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνέα ζα θαέλεηαη ην αληηθεέκελν ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ά ην κΫξνο απηνχ 
πνπ αληηζηνηρεέ ζηνλ θαζΫλα εμ απηψλ επέ ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξΪο, ν εθπξφζσπνο 
ηεο Ϋλσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκΫλσο ηνλ 
αλαπιεξψλεη.  

 
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεέα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ πξνζθΫξνληνο 
ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα, ππνβΪιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ 
pdf. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην ηνλ πξνζθΫξνληα, θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά θαη δελ 
απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεψξεζε. 

 
Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά απνξξέπηνληαη. 

 
Ο πξνζθΫξσλ ππνβΪιιεη ηελ Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ 
ηχπνπ .pdf θαη ππνρξενχηαη λα ηελ ππνβΪιιεη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) ζε πξνζεζκέα 
πνπ δελ ζα ππεξβαέλεη ηηο ηξεηο (3) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. 

 

 

 

ΗΗ) Σερληθά πξνζθνξΪ 
ηνλ (ππφ)θΪθειν «ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο - Σερληθά πξνζθνξΪ», ππνβΪιινληαη 
ειεθηξνληθΪ ηα θΪησζη: 

 
Ζ Σερληθά ΠξνζθνξΪ. 
πληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηε 
ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά .pdf, ην νπνέν 
ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ 
πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 
ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, 
ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην 
ειεθηξνληθφ αξρεέν ηχπνπ .pdf. 
Δθφζνλ νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζηηο εηδηθΫο 
ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα 
ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα (ηδέσο ηελ ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ). 
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Α) Πξνζθεξόκελα εέδε θαη ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 
Ζ ελφηεηα «Πξνζθεξφκελα εέδε θαη ππεξεζέεο» πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη πεξηγξαθά ησλ 
πξνζθεξνκΫλσλ εηδψλ, ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπο, θαζψο επέζεο θαη ηηο παξερφκελεο 
απφ ηνλ ππνςάθην ππεξεζέεο. Ζ ηερληθά πξνζθνξΪ πξΫπεη επέζεο λα πεξηιακβΪλεη πιηθφ 
ηεθκεξέσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα εέδε, φπσο εγρεηξέδηα, ηερληθΪ θπιιΪδηα θ.ι.π., απφ ηα 
νπνέα ζα πξνθχπηεη ε θΪιπςε ησλ απαηηάζεσλ ηεο δηαθάξπμεο. ηελ ελφηεηα απηά ζα πξΫπεη 
λα πεξηιακβΪλνληαη θαη νη δειψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ην Ϊξζξν 18 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 
 
Γειώζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007 

1. Οη πξνκεζεπηΫο ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξΫο ηνπο ηε ρψξα θαηαγσγάο 
ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνπλ.  

2. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξΪ ηνπ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪζεη ην 
πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα 
δελ ζα ππΪξρεη ε αλσηΫξσ δάισζε, ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

3. Όηαλ νη πξνζθΫξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΪζνπλ νη έδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπο 
επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο ζα δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα 
ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. 
Δπέζεο, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο πξΫπεη λα επηζπλΪςνπλ θαη ππεχζπλε δάισζά ηνπο πξνο 
ηνλ θνξΫα, φηη ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ 
νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηελ κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο Ϋρεη απνδερζεέ 
Ϋλαληη ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο 
ζηνλ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα 
ππΪξρνπλ νη αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

4. ΔΪλ δηαπηζησζεέ απφ ηελ Τπεξεζέα αλππαξμέα ηεο επηρεηξεκαηηθάο κνλΪδαο πνπ 
δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξΪ, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε 
πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. ηελ πεξέπησζε απηά εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 
18 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

5. Πξηλ θαη κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξΫπεηαη ε αιιαγά ηεο επηρεηξεκαηηθάο 
κνλΪδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξΪ θαη κε βΪζε ηελ νπνέα Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε. 
Καη’ εμαέξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε αλσηΫξσ αιιαγά 
κφλν ιφγσ αλσηΫξαο βέαο ά δηαθνπάο ιεηηνπξγέαο ηνπ δεισζΫληνο εξγνζηαζένπ γηα 
νπνηνλδάπνηε ιφγν, ελψ κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε αλσηΫξσ 
αιιαγά κεηΪ απφ αηηηνινγεκΫλν αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά. ε θΪζε πεξέπησζε, απαηηεέηαη 
απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαζέδνληνο νξγΪλνπ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγΪλνπ.  

 
Β) Πέλαθεο ζπκκόξθσζεο 
Οη πέλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθάξπμεο πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθά πξνζθνξΪ, 
ζπκπιεξσκΫλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθΪησ επεμεγάζεηο θαη νδεγέεο, ηηο νπνέεο ν ππνςάθηνο 
εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα αθνινπζάζεη:  

1. ηε ζηάιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ» πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ νη αληέζηνηρνη 
ηερληθνέ φξνη, ππνρξεψζεηο ά επεμεγάζεηο, γηα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα δνζνχλ αληέζηνηρεο 
απαληάζεηο.  

2. ΔΪλ ζηε ζηάιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ε ιΫμε «ΝΑΗ», ζεκαέλεη φηη ε αληέζηνηρε 
πξνδηαγξαθά εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ππνςάθην πξνκεζεπηά. ΔΪλ ζπκπιεξσζεέ Ϋλαο 
αξηζκφο, πνπ ζεκαέλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κΫγεζνο ηεο πξνδηαγξαθάο, απαηηεέηαη 
ζπκκφξθσζε πξνο απηφλ, ζεσξνχκελν σο απαξΪβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα.  
ΠξνζθνξΫο πνπ απνθιέλνπλ απφ απαξΪβαηνπο φξνπο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  

3. ηε ζηάιε «ΑΠΑΝΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απΪληεζε ηνπ ππνςεθένπ 
πξνκεζεπηά, πνπ Ϋρεη ηε κνξθά ΝΑΗ / ΟΥΗ εΪλ ε αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά πιεξνχηαη ά 
φρη απφ ηελ πξνζθνξΪ, ά Ϋλα αξηζκεηηθφ κΫγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ 
αληέζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξΪ. Απιά θαηΪθαζε ά επεμάγεζε δελ 
απνηειεέ απφδεημε πιάξσζεο ηεο πξνδηαγξαθάο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπά Ϋρεη ηελ 
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ππνρξΫσζε ειΫγρνπ θαη επηβεβαέσζεο ηεο πιάξσζεο ηεο απαέηεζεο.  
4. ηε ζηάιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεέ ε ζαθάο παξαπνκπά ζε ελφηεηα ηεο ηερληθάο 

πξνζθνξΪο, ε νπνέα ζα πεξηιακβΪλεη αξηζκεκΫλα ΣερληθΪ ΦπιιΪδηα θαηαζθεπαζηψλ ά 
αλαιπηηθΫο ηερληθΫο πεξηγξαθΫο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ά ηνπ ηξφπνπ 
δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγέαο ά αλαθνξΫο κεζνδνινγέαο, εγθαηΪζηαζεο θαη ππνζηάξημεο 
θιπ., πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ ππνςεθένπ πξνκεζεπηά ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεέα ησλ 
«ΠηλΪθσλ πκκφξθσζεο». ηελ αξρά ηεο ελφηεηαο θαηαγξΪθεηαη αλαιπηηθφο πέλαθαο 
ησλ πεξηερνκΫλσλ ηεο.  
Δέλαη ηδηαέηεξα επηζπκεηά ε πιεξΫζηεξε ζπκπιάξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνέεο 
πξΫπεη λα εέλαη θαηΪ ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκΫλεο (π.ρ. ηερληθφ θπιιΪδην 3, ζει. 4 
παξΪγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληέζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιΪδην ά ζηελ αλαθνξΪ ζα 
ππνγξακκηζηεέ ην ζεκεέν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλέα θαη ζα ζεκεησζεέ ε αληέζηνηρε 
παξΪγξαθνο ηνπ «Πέλαθα πκκφξθσζεο», ζηελ νπνέα θαηαγξΪθεηαη ε δεηνχκελε 
πξνδηαγξαθά (π.ρ. πξνδ. 4.3)  

 
Δπέζεο, ζην θΪθειν ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ζα ζπκπεξηιακβΪλεηαη ζπκπιεξσκΫλνο ν 
πέλαθαο ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ρσξέο ηηκΫο.  
 
Σα αλσηΫξσ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ηνπ πξνζθΫξνληνο 
ππνβΪιινληαη από απηόλ ειεθηξνληθΪ, ζε κνξθά αξρεένπ ηύπνπ .pdf θαη 
πξνζθνκέδνληαη (κε δηαβηβαζηηθό όπνπ ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα πξνζθνκηδόκελα 
δηθαηνινγεηηθΪ) θαηΪ πεξέπησζε από απηόλ, εληόο ηξηώλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξώλ από ηελ 
ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηόο ησλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. 
Όηαλ ππνγξΪθνληαη από ηνλ έδην ηνλ πξνζθΫξνληα, θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. 
Τπεύζπλεο δειώζεηο πνπ δελ θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά απνξξέπηνληαη. 
Οη δειώζεηο ηνπ παξόληνο Ϊξζξνπ ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ από ηνπο Ϋρνληεο 
ππνρξΫσζε πξνο ηνύην θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεώξεζε. 
ΠξνζθνξΫο πνπ δελ εέλαη ζύκθσλεο κε ηα παξαπΪλσ νξηδόκελα απνξξέπηνληαη. 

 
 
 

ΗΗΗ) Πεξηερόκελα (ππν)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ» 
ηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά 
πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη ειεθηξνληθΪ, επέ πνηλά απνξξέςεσο, ζηνλ (ππν)θΪθειν 
«Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ». 
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά 
θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηε ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε 
κνξθά .pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα 
ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ 
παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε 
αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα 
παξΪγεη εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf.  
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ δελ Ϋρεη απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο 
θφξκεο ηνπ ζπζηάκαηνο, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ 
ειεθηξνληθΪ αξρεέα.  
 
Τπελζπκέδεηαη όηη νη αλαιπηηθνέ πέλαθεο ηεο «Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο», ρσξέο ηηκΫο, ζα 
πξΫπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ, κε πνηλά απόξξηςεο ηνπ ζπλόινπ ηεο πξνζθνξΪο θαη ζηελ 
«Σερληθά ΠξνζθνξΪ».  
 
Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκάζεηαο.  
ΤπνρξεσηηθΪ ε πξνζθνξΪ ζα θαιύπηεη ηε ζπλνιηθά πνζόηεηα θΪζε εέδνπο. 
Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ δελ ζα πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ην ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό. 
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Α) ΣηκΫο 
1. Με ηελ πξνζθνξΪ, ε ηηκά ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ δέλεηαη αλΪ κνλΪδα εέδνπο, φπσο 
θαζνξέδεηαη ζηε δηαθάξπμε. Οη ηηκΫο ζα εθθξΪδνληαη ζε επξψ (€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ 
ηπρφλ ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεσλ, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε ζρεηηθΪ κε ηελ παξΪδνζε ησλ 
πιηθψλ, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. θαη ζα αλαγξΪθνληαη νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο.  
2. Οη ηηκΫο ζα αλαθΫξνληαη γηα θΪζε εέδνο ρσξηζηΪ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πνζνηάησλ.  
3. ΚαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκΫο δελ επηηξΫπεηαη λα εέλαη αλψηεξεο 
απφ ηηο αληέζηνηρεο ηηκΫο ηνπ Παξαηεξεηεξένπ Σηκψλ (Ν. 3918/2011 Ϊξζξν 13, φπσο απηφ 
ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4052/2012 Ϊξζξν 14).  
4. ΠξνζθνξΫο πνπ δε δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε επξψ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρΫζε επξψ πξνο μΫλν 
λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  
5. Ζ αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε επξψ κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθΪ ςεθέα 
(Ϊλεπ νξένπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ελδηΪκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 
ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα Ϊλσ εΪλ ην ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη έζν ά 
κεγαιχηεξν ηνπ πΫληε θαη πξνο ηα θΪησ εΪλ ην ηξέην δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πΫληε.  
6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, ε πξνζθνξΪ 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  
7. Ζ ηηκά ηεο πξνζθνξΪο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιά θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε 
πεξέπησζε πνπ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, νη δηαγσληδφκελνη δελ 
δηθαηνχληαη, θαηΪ ηε γλσζηνπνέεζε ηεο ζπγθαηΪζεζάο ηνπο, λα ππνβΪιινπλ λΫν πέλαθα κε ηελ 
ηηκά πξνζθνξΪο.  
8. ΔΪλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη αζπλάζηζηα ρακειΫο, ζα εμεηΪδνληαη 
ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξΫο, πξηλ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 
ζα δεηεέηαη απφ ηνλ ππνςάθην πξνκεζεπηά Ϋγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλΪιπζεο ηεο νηθνλνκηθάο 
πξνζθνξΪο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007. ΔΪλ θαη κεηΪ ηελ 
παξνρά ηεο αλσηΫξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο θξηζνχλ σο αζπλάζηζηα ρακειΫο, ε 
πξνζθνξΪ ζα απνξξέπηεηαη.  
9. ΠξνζθνξΪ πνπ ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο, ρσξέο απηφ λα πξνβιΫπεηαη απφ ηε δηαθάξπμε, 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  
10. Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηνηρεέα απαξαέηεηα 
γηα ηελ ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηΫο ππνρξενχληαη λα παξΫρνπλ 
απηΪ.  
11. ΠξνθεηκΫλνπ λα γέλεη ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε απηΫο ηνπ 
Παξαηεξεηεξένπ Σηκψλ, ζα πξΫπεη νη εηαηξεέεο ζηελ νηθνλνκηθά ηνπο πξνζθνξΪ λα 
αλαγξΪθνπλ, εθηφο απφ ηελ ηηκά ηνπ πξνζθεξφκελνπ εέδνπο, ηνλ α/α, ηελ παξΪγξαθν θαη ηελ 
ηηκά κε ηα νπνέα απηφ Ϋρεη θαηαρσξεζεέ ζην Παξαηεξεηάξην Σηκψλ. ηελ πεξέπησζε πνπ ην 
πξνζθεξφκελν εέδνο δελ εληΪζζεηαη ζην Παξαηεξεηάξην Σηκψλ, απηφ ζα πξΫπεη λα 
αλαγξΪθεηαη ξεηΪ ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ. 
12. Δπηζεκαέλεηαη φηη, ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ (%), ηεο αλσηΫξσ ηηκάο, ζα 
ππνινγέδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  
13. Οη ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλνπλ ην θφζηνο κεηαθνξΪο, παξΪδνζεο θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν θφζηνο 
πνπ πηζαλφλ λα πξνθχπηεη ζηα πιαέζηα ηεο παξΪδνζεο, αιιΪ δελ πεξηιακβΪλνπλ ηνλ Φφξν 
ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.). 

 
Β) Σξόπνο Πιεξσκάο  
Ο Φ.Π.Α. ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ησλ πξνκεζεπνκΫλσλ εηδψλ ζα 
γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/η. Α΄/05-06-2003) θαη βΪζεη ησλ 
λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκάο θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Π.Γ. 
118/2007 θαζψο θαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ 
εέζπξαμε απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο θαη 
αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.).  
Όινη νη πξνκεζεπηΫο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ππνρξεψλνληαη λα αλαγξΪθνπλ ζηα ηηκνιφγηΪ ηνπο 
ηνλ αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο θαηΪζηαζεο γηα θΪζε εέδνο. Ζ κε 
αλαγξαθά ηνπο ζα Ϋρεη ζαλ απνηΫιεζκα ηελ κε παξαιαβά ησλ πιηθψλ.  
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Γ) Κξαηάζεηο  
Σνλ πξνκεζεπηά ζα βαξχλνπλ νη παξαθΪησ θξαηάζεηο: 

 Φφξνο 4%  

 ΚξΪηεζε 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο  

 ΚξΪηεζε 0,10% ππΫξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. πιΫνλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      
 

 
Ράηξα εζηθνύ πεξηερνκΫλνπ 
Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο επηρεηξάζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ά εκπνξηθψλ) πνπ θαηΪ παξΪβαζε 
ησλ Ϊξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζέαο απαζρνινχλ ά εθκεηαιιεχνληαη 
αλάιηθνπο θΪησ ησλ 15 εηψλ. 
Οη πξνζθΫξνληεο εθφζνλ δελ εέλαη θαη θαηαζθεπαζηΫο νθεέινπλ λα εέλαη γλψζηεο ηεο 
εθαξκνγάο ηεο πξναλαθεξζεέζαο ξάηξαο ζηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξέα ηνπ πξντφληνο. 

 

Δπηζεκαέλεηαη όηη: 

 ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζεκαέλνληαη απφ απηφλ, κε 
ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο, ηα ζηνηρεέα εθεέλα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ 
Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα.  

 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ εέλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ειεθηξνληθάο 
ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ηνπ παξαπΪλσ αλαθεξνκΫλνπ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

 Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο δχλαηαη λα παξαηαζεέ εγγξΪθσο, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε 
ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθάξπμε. ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ 
ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο εΪλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, 
αηηηνινγεκΫλα φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε 
νη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ 
πξνζθνξΪ ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ 
παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο.  

 ΠξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηνπο απαξΪβαηνπο φξνπο ηεο 
δηαθάξπμεο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  

 ΑληηπξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  

 ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

 Γηεπθξηλέζεηο πνπ δέλνληαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο, νπνηεδάπνηε κεηΪ ηε ιάμε ηνπ 
ρξφλνπ θαηΪζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, δελ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο 
απαξΪδεθηεο.  

 ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη 
δηαγσληδφκελνη παξΫρνπλ δηεπθξηλέζεηο κφλν φηαλ απηΫο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν, 
εέηε θαηΪ ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζέα, εέηε θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο Τπεξεζέαο, κεηΪ ηε 
ζρεηηθά γλσκνδφηεζε ηνπ νξγΪλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο παξΫρνληαη 
ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα 
ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.  

 

 

 

2. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
Ζ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ζηηο 3-6-2016 θαη ώξα 09:30΄ π.κ., 
κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ζχζηεκα νξγΪλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ αλΪζεζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 
θαη δηαδηθαζηψλ.  
ΚαηΪ ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελέα θαη ψξα γέλεηαη απνζθξΪγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ 
(ππφ)θαθΫισλ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - Σερληθά ΠξνζθνξΪ». Οη ειεθηξνληθνέ 
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(ππν)θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγέδνληαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ησλ αξκφδησλ 
πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ζχζηεκα νξγΪλσλ, ζε εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεέ ζε 
απηνχο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο, κεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ 
ζηνηρεέσλ απηψλ.  
ΑκΫζσο κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ (ππν)θαθΫισλ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - 
Σερληθά ΠξνζθνξΪ», νη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέζζεθαλ.  
Οκνέσο, κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ (ππν)θαθΫισλ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», νη 
πξνζθΫξνληεο ησλ νπνέσλ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο απνζθξαγέζζεθαλ, ζα Ϋρνπλ 
ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέζζεθαλ, πξνθεηκΫλνπ 
λα ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθΫξζεθαλ. 

 

 

 

3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
ΜεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ, κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ζχζηεκα νξγΪλσλ ηεο, 
εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ αλΪζεζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 
θαη δηαδηθαζηψλ. 
πγθεθξηκΫλα κΫζα απφ ην ζχζηεκα: 

 Ζ αξκφδηα επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ Ϋρεη νξηζζεέ απφ ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά, πξνβαέλεη ζηε δηαδηθαζέα ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηΪ 
πεξέπησζε θαθΫισλ θαη ππνθαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ.  

 Ζ αξκφδηα επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληΪζζεη θαη ππνγξΪθεη ηα θαηΪ 
πεξέπησζε πξαθηηθΪ αμηνιφγεζεο ησλ θαθΫισλ θαη ππνθαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ.  

 Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εθδέδεη ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο επέ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ.  

 Οη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξΪο ηνπο.  

 Ζ επηηξνπά αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ά Ϊιινη πηζηνπνηεκΫλνη ρξάζηεο απφ ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπ δηαγσληζκνχ, απεπζχλνπλ αηηάκαηα ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο ρξάζηεο 
- νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα παξνρά δηεπθξηλέζεσλ επέ ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 
νη ρξάζηεο - νηθνλνκηθνέ θνξεέο παξΫρνπλ ηηο δηεπθξηλέζεηο εληφο ησλ θαηΪ πεξέπησζε 
πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξέδνληαη.  

 
 
 

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ - ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ  
ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε 
θαηαθχξσζε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθά εηδνπνέεζε πνπ ηνπ απνζηΫιιεηαη ειεθηξνληθΪ, ππνβΪιιεη ειεθηξνληθΪ 
κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεένπ .pdf θαη ζε θΪθειν κε ζάκαλζε «ΓηθαηνινγεηηθΪ 
Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαηΪ πεξέπησζε θαη αλαθΫξνληαη ζηηο 
θΪησζη παξαγξΪθνπο. Σα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα εληφο ηξηψλ (3) 
εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά θαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν ά αθξηβΫο 
αληέγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα. 
 
 
Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
 
α. Οη Έιιελεο πνιέηεο: 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 
ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε 
ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ 
Π.Γ. 60/2007, άηνη: 
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 ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξ. 1 ηεο 
θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1) 

 δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 
26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλάο 
δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2) 

 απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, 
ζει. 48) 

 λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο 
νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 
παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77, νδεγέαο ε νπνέα 
ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ νδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 
πκβνπιένπ EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην 
Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173/η. Α΄) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (ΦΔΚ 305/η. Α΄) 

 γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξέδεηαη ζηε δηαθάξπμε ά γηα θΪπνην 
απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο 
ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπέαο. 

2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ά ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
φηη, θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) 
θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
4. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά 
ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
αθεηΫξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ 
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ά θηελνηξνθηθφ επΪγγεικα, απαηηεέηαη 
ζρεηηθά βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα αξρά ηνπ Γεκνζένπ ά ηνπ νηθεένπ ΟΣΑ.  
 
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαπΪλσ 
πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδνληαη ηα ζρεηηθΪ πηζηνπνηεηηθΪ.  

 
 

β. Οη αιινδαπνέ: 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 
αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ 
θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ 
θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο 
α.1 «Οη Έιιελεο πνιέηεο» ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ.  
2. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηεο 
ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο 
θαηαζηΪζεηο ηεο πεξέπησζεο α.2 «Οη Έιιελεο πνιέηεο» ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε ά 
δηαδηθαζέα θαη επέζεο φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ηεο πεξέπησζεο α.3 «Οη Έιιελεο 
πνιέηεο» ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ.  
3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
φηη άηαλ εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο 
νξγαλψζεηο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ 
εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 
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γ. Σα λνκηθΪ πξόζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 
1. Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ: α. «Οη Έιιελεο πνιέηεο» θαη β. «Οη 
αιινδαπνέ», ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, αληέζηνηρα.  
2. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηΫξσ λνκηθΪ πξφζσπα πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηΫο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο (Α.Δ.), 
απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 
αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηΫξσ πξφζσπα 
δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο 
πεξέπησζεο α.1 «Οη Έιιελεο πνιέηεο» ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 
3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά 
εθθαζΪξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 (ΦΔΚ 101/η. Α΄), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο 
θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα ηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά 
ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα ηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα).  
4. Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.) ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο 
εθθαζΪξηζεο ηεο πεξέπησζεο γ.3 «Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ» ηνπ παξφληνο 
Ϊξζξνπ, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ θνηλά εθθαζΪξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο 
Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκΫλε 
ε ζπκκεηΫρνπζα ζην δηαγσληζκφ αλψλπκε εηαηξεέα (A.E.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ 
Ϊξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη θαη φζνλ αθνξΪ ζηελ 
εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο 
ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο (Α.Δ.). Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο(Δ.Π.Δ.) θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην 
αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο ζπκκεηΫρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξεέαο. 

 
 

δ. Οη πλεηαηξηζκνέ: 
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 
ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά 
δηθαζηηθάο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιένπ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα 
θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο α.1 «Οη Έιιελεο πνιέηεο» ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 
2. Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ α.2 θαη α.3 «Οη Έιιελεο πνιέηεο» ηνπ παξφληνο 
Ϊξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ησλ πεξηπηψζεσλ β.2 «Οη 
αιινδαπνέ» θαη γ.3 «Σα λνκηθΪ πξφζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ» ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληέζηνηρα.   
3. Βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα.  

 
 

ε) Οη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ:  
Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 
Έλσζε. 
ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε αξρά ηεο, φηη δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ 
Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 
παξφληνο Ϊξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηΪ σο εμάο: 
 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζεέζα αμέα έζε ά αλψηεξε ησλ 

πξνβιεπνκΫλσλ νξέσλ ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007, απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ 
ππφρξενπ πξνο ππνβνιά ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. ΔΪλ ζηε ρψξα απηά δελ πξνβιΫπεηαη νχηε 
Ϋλνξθε βεβαέσζε, δχλαηαη απηά λα αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνέα 
εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν πξνκεζεπηάο.  

 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ κε πξνυπνινγηζζεέζα αμέα θαηψηεξε ησλ 
πξνβιεπνκΫλσλ νξέσλ ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ 
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πξνκεζεπηά, πνπ γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ 
ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ.  

ηελ θαηΪ ηα Ϊλσ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά ππεχζπλε δάισζε, ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκΫλε 

ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην ζπγθεθξηκΫλν 

πξφζσπν νη αλσηΫξσ λνκηθΫο θαηαζηΪζεηο.  

 
 

ΠξνζθνξΪ Δλώζεσλ πξνκεζεπηώλ 
1. Ζ Ϋλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ 

εέηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηΫο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εμνπζηνδνηεκΫλν 
κε ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε εθπξφζσπφ ηνπο. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα 
πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο 
πξνκεζεπηψλ.  

2. Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ. ε 
πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο ηεο πξνκάζεηαο, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη  
ηεο πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

3. ε πεξέπησζε πνπ εμ αηηέαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά αλσηΫξαο βέαο, κΫινο 
ηεο Ϋλσζεο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Ϋλσζεο, θαηΪ ηνλ ρξφλν 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε 
νιφθιεξεο ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο κε ηελ έδηα ηηκά.  

4. ΔΪλ ε παξαπΪλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηΪ ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 
ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιάξσζεο απηάο, κε ηελ έδηα ηηκά 
θαη ηνπο έδηνπο φξνπο.  

5. Σα ππφινηπα κΫιε ηεο Ϋλσζεο θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 
πξνηεέλνπλ αληηθαηΪζηαζε. Ζ αληηθαηΪζηαζε κπνξεέ λα εγθξηζεέ κε απφθαζε ηνπ νηθεένπ 
Τπνπξγνχ ά ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνέθεζε ηνπ θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ.  

6. ΔπηπιΫνλ, ν πξνζθΫξσλ ζα πξΫπεη λα ππνβΪιεη θαηΪ ην έδην ζηΪδην θαη ζηνλ έδην θΪθειν 
ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθΪ, πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζησζεέ ε θεξεγγπφηεηΪ ηνπ, ε 
επαγγεικαηηθά αμηνπηζηέα ηνπ, ε ρξεκαηνπηζησηηθά θαη νηθνλνκηθά θαηΪζηαζά ηνπ θαζψο 
θαη νη ηερληθΫο δπλαηφηεηΫο ηνπ: 

 Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/η. Α΄), φπσο 
εθΪζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη: 
- Οη ηπρφλ λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο 
- ΔΪλ Ϋρεη επηβιεζεέ ζηνλ πξνκεζεπηά ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε 

ακεηΪθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο θαηΪ ηα Ϊξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ 
Π.Γ. 118/2007. ΔΪλ ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιάζεθε γηα νξηζκΫλν ρξφλν, ην 
ζηνηρεέν ηνχην ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο, κφλν γηα ην 
ρξνληθφ απηφ δηΪζηεκα. 

 Αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ ά θαηΪ ην 
δηΪζηεκα ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο, εΪλ απηφ εέλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εηψλ  

 Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθά ηθαλφηεηα ηεο επηρεέξεζεο 

 ΚαηΪινγν ζηνλ νπνέν λα αλαθΫξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ (3) 
ηειεπηαέσλ εηψλ, κε κλεέα γηα θΪζε παξΪδνζε:  
- ηνπ παξαιάπηε, εέηε εκπέπηεη ζην δεκφζην εέηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα  
- ηεο εκεξνκελέαο παξΪδνζεο  
- ηεο πνζφηεηαο παξΪδνζεο  

 

 

Σα ζηνηρεέα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ 
ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκέδνληαη εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά 
ππνβνιά. Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. 
Οη δειψζεηο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνπο Ϋρνληεο ππνρξΫσζε πξνο 
ηνχην θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά ζεψξεζε. 
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5. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» 
Ζ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο», ηνπ πξνζθΫξνληνο 
ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, γέλεηαη δχν (2) εξγΪζηκεο εκΫξεο κεηΪ θαη ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε Ϋληππε κνξθά, χζηεξα απφ ζρεηηθά εηδνπνέεζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιΪβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιάζεζαλ. Ζ 
απνζθξΪγηζε γέλεηαη κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ζχζηεκα νξγΪλσλ ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ αλΪζεζε 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ αλσηΫξσ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε, 
νη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ 
θαθΫινπ ησλ «Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο» πνπ απνζθξαγέζζεθαλ. 

 

 

6. ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ 
Όηαλ ν πξνκεζεπηάο, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, δελ ππνβΪιιεη ειεθηξνληθΪ 
θαη δελ πξνζθνκέζεη ζε Ϋληππε κνξθά Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα σο Ϊλσ Ϋγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθΪ, φπνπ απαηηεέηαη, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο 
επφκελε ρακειφηεξε ηηκά. ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ ππνβΪιιεη θαη δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα 
ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, φπνπ απαηηεέηαη, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ 
πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκά θαη νχησ θαζ’ εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο 
πξνκεζεπηΫο δελ ππνβΪιιεη ειεθηξνληθΪ θαη δελ πξνζθνκέζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ 
ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο, φηαλ ν ζπκκεηΫρσλ ππνβΪιιεη ςεπδά ά αλαθξηβά ππεχζπλε δάισζε 
ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ά / θαη ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007 ά ν ππφρξενο 
πξνο ηνχην δελ ππνβΪιιεη ειεθηξνληθΪ θαη δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο, θαηΪ 
ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, θαηαπέπηεη 
ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ κεηνδφηε. Δπέζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ 
Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ κεηνδφηε, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ 
πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ηεο δηαθάξπμεο θαζνξηδφκελα ειΪρηζηα αλαγθαέα φξηα ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζΫζεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

 
 

7. ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ 
ΔλζηΪζεηο - πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη 
απφ ην Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ην Ϊξζξν 4 ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 /η. Α΄), φπσο 
ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 63 ηνπ Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ 51/η. Α΄), κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, 
επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν κε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf, ην νπνέν ζα θΫξεη ςεθηαθά 
ππνγξαθά. 
Όζνλ αθνξΪ ζηελ θαηΪζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηεέηαη, απηΪ ππνβΪιινληαη 
απφ ηνπο πηζηνπνηεκΫλνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο - ρξάζηεο ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf, 
πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ θαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν ά 
αθξηβΫο αληέγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα ά βΪζεη ηνπ Ν. 3943/2011 (ΦΔΚ 66/η. Α΄) θαη ηεο 
Τπνπξγηθάο απφθαζεο «πεξέ ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ» ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (ΦΔΚ 1675/η. Β΄) 
φπσο θΪζε θνξΪ απηΪ ηζρχνπλ. 
ΜεηΪ ηελ ππνβνιά ησλ ελζηΪζεσλ / πξνζθπγψλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ, κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ζχζηεκα νξγΪλσλ ηεο.  

 

 

8. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζηα 
Ϋγγξαθα πνπ παξΪγνληαη ζην ζχζηεκα, κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ηηο θαηΪ 
πεξέπησζε θεέκελεο δηαηΪμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ 
Ν. 2690/1999, ησλ δηαηΪμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην Ϋγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  
ΦΔΚ 1317/η. Β΄) θαη απηψλ ηεο πεξέπησζεο β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013. 
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9. ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
1. ηνλ πξνκεζεπηά, ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε, απνζηΫιιεηαη ζρεηηθά αλαθνέλσζε πνπ 
πεξηιακβΪλεη ηνπιΪρηζηνλ ηα παξαθΪησ ζηνηρεέα:  

i. Σν πξνο πξνκάζεηα εέδνο  
ii. Σελ πνζφηεηα 
iii. Σελ ηηκά 
iv. Σνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν πξννξέδεηαη ην πιηθφ 
v. Σελ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ θαηαθχξσζε  
vi. Σελ πξνζεζκέα ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο 

2. Με ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο, ε ζχκβαζε ζεσξεέηαη σο ζπλαθζεέζα, ην δε Ϋγγξαθν ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεέ Ϋρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηάξα.  
3. Ο πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν θαηαθπξψζεθε ε πξνκάζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη εληφο 
δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο αλαθνέλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθά ηεο 
ζρεηηθάο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο απηάο.  
4. ΔΪλ ν πξνκεζεπηάο, ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο, δελ πξνζΫιζεη λα 
ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνέθεζε ηνπ 
θνξΫα νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην Ϊξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
 
 

10.  ΔΓΓΤΖΔΗ 
Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο 
Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο πκθσλέαο 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθνζκένπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, πνπ θπξψζεθε κε ην 
Ν.2513/1997 (ΦΔΚ 139/η. Α΄) θαη Ϋρνπλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ην δηθαέσκα απηφ. 
Μπνξνχλ επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην 
ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

 Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά 
γιψζζα, ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε. 

 Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκΫλν 
ππφδεηγκα. Ζ παξερφκελε εγγχεζε ζα πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ επέ ηξηΪληα (30) 
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο απφ ηελ επφκελε ηεο ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, 
ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθάξπμε θαη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 2% ηεο 
πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξέο ην Φ.Π.Α.. ε πεξέπησζε πνπ ν 
πξνζθΫξσλ δελ ζπκκεηΫρεη ζην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιΪ ζε κΫξνο 
απηνχ, ην χςνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ηνπ ζα αλΫξρεηαη ζην 2% ηεο 
πξνυπνινγηδφκελεο δαπΪλεο ησλ εηδψλ πνπ πξνζθΫξεη.  

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο εγγχεζεο 
θαιάο εθηΫιεζεο θαη εληφο πΫληε (5) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο 
ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο κΫζα ζε πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ 
ηελ εκεξνκελέα ηεο αλαθνέλσζεο θαηαθχξσζεο  ζην κεηνδφηε-πξνκεζεπηά.  

 Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξΫπεη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 
5% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εηδψλ, ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α. θαη ζα πξνζθνκηζηεέ 
απφ ηνλ πξνκεζεπηά ζηνλ νπνέν ζα γέλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ εγγχεζε 
θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) 
παξαιαβά θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιινκΫλνπο. Δπηζεκαέλεηαη φηη, ε εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ 
ηεο πξνο ππνγξαθά ζχκβαζεο, πξΫπεη λα εέλαη ανξέζηνπ ρξφλνπ, δειαδά λα ηζρχεη κΫρξη 
ηελ επηζηξνθά ηεο ζην πηζησηηθφ έδξπκα πνπ ηελ Ϋρεη εθδψζεη.  

 Οη εγγπάζεηο ζπκκεηνράο θαη θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα πξνβιΫπνπλ φηη, ζε πεξέπησζε 
θαηΪπησζάο ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ 
θαη ζα πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκΫλα ππνδεέγκαηα.  

 Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο 
ηεο εγγχεζεο,  χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο, πνπ ζα ππνβιεζεέ πξηλ 
απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο εγγχεζεο.  
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 Δπηζεκαέλεηαη φηη, θαηΪ ην ζηΪδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο. ε 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα πξνβεέ ζε δηαζηαχξσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ ζπκκεηνράο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο 
εθηΫιεζεο πξηλ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

 
 

11.  ΤΜΒΑΖ  
1. ΜεηΪ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξΪθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε ε 
ζχκβαζε, ην θεέκελν ηεο νπνέαο επηζπλΪπηεηαη ζηε δηαθάξπμε (ΠαξΪξηεκα Σ΄). Γελ ρσξεέ 
νπνηαδάπνηε δηαπξαγκΪηεπζε ζην θεέκελν ηεο ζχκβαζεο, πνπ επηζπλΪθζεθε ζηε δηαθάξπμε 
ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο 
ηνπ πξνκεζεπηά. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβΪλεη ηα εμάο ζηνηρεέα: 

 Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο 

 Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε 

 Σα πξνο πξνκάζεηα πιηθΪ θαη ηελ πνζφηεηα απηψλ  

 Σελ ηηκά 

 Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ  

 Σηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ πιηθψλ  

 Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπάζεηο 

 Σηο πξνβιεπφκελεο ξάηξεο  

 Σνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν επέιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ  

 Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν πιεξσκάο  

 Σνλ ηξφπν αλαπξνζαξκνγάο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη 
αλαπξνζαξκνγά  

2. Σν θεέκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν ηνχην ζηεξέδεηαη, φπσο 
πξνζθνξΪ, δηαθάξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο, εθηφο θαηΪδεισλ ζθαικΪησλ ά 
παξαδξνκψλ.  
3. ε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλάζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνέεζε πξνβιΫπεηαη απφ ζπκβαηηθφ 
φξν, κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ.  
4. Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ:  
 Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ά ζε πεξέπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ εΪλ ε πνζφηεηα 

πνπ παξαδφζεθε ππνιεέπεηαη ηεο ζπκβαηηθάο, θαηΪ κΫξνο πνπ θξέλεηαη σο αζάκαλην 
απφ ην αξκφδην φξγαλν 

 Παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 
 Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αθνχ πξνεγνπκΫλσο επηβιάζεθαλ 

ηπρφλ θπξψζεηο ά εθπηψζεηο  
 Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηε ζχκβαζε  

5. Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεέ λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζέα ά λα 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλά ζπκθσλέα ησλ δχν κεξψλ, αλ ππνγξαθεέ Ϊιιε ζχκβαζε ζηα 
πιαέζηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ, κε ζπκθεξφηεξνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ ά 
ππεξεζέα. 
6. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα, ρσξέο λα απαηηεέηαη ε ζπγθαηΪζεζε ηνπ πξνκεζεπηά, 
λα απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ αληηδξαζηεξέσλ, αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ 
Μηθξνβηνινγηθνχ Σκάκαηνο ηνπ Ννζνθνκεένπ, αλΪ ζχκβαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ 
μεπεξλΪ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εθΪζηνηε ζπλαθζεέζαο ζχκβαζεο. 
7. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ ζα ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κάλεο. 
8. ε πεξέπησζε πνπ ππνγξαθνχλ ζπκβΪζεηο ζε θεληξηθφ ά πεξηθεξεηαθφ επέπεδν, απφ 
εληαένπο δηαγσληζκνχο, νη ζπκβΪζεηο ζα πΪςνπλ λα ηζρχνπλ. 
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12.  ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΜΑΣΑΗΧΖ 
Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε αηηηνινγεκΫλε 
γλσκνδφηεζά ηνπ, κπνξεέ λα πξνηεέλεη: 

 ηε καηαέσζε ά αθχξσζε ά δηαθνπά ηνπ δηαγσληζκνχ ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο 
δηαδηθαζέαο  

 ηε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλΪιεςά ηνπ κε ηξνπνπνέεζε ά κε ησλ φξσλ 
θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθάξπμεο  

 ηε καηαέσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο, 
εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζΫζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο πεξέ 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ  

Ζ δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζα δηαθνπεέ ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην βξέζθεηαη, εθφζνλ ε Δ.Π.Τ. 
πξνθεξχμεη ζρεηηθνχο αληέζηνηρνπο δηαγσληζκνχο 
 
 

13.  ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ  
1. Ζ παξαιαβά ησλ πιηθψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο πνπ ζα ζπζηαζνχλ απφ ην Ννζνθνκεέν.  
2. ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ θαιεέηαη λα παξαζηεέ, εθφζνλ ην επηζπκεέ, ν 
πξνκεζεπηάο θαη δηελεξγεέηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο. Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα 
πξνβιΫπεη φηη ν πνηνηηθφο Ϋιεγρνο γέλεηαη κε Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ 
πεξηγξΪθνληαη παξαθΪησ:  

 Με καθξνζθνπηθά εμΫηαζε  

 Με ρεκηθά ά κεραληθά εμΫηαζε (εξγαζηεξηαθά εμΫηαζε)  

 Με πξαθηηθά δνθηκαζέα  

 Με φινπο ά κε φζνπο απφ ηνπο παξαπΪλσ ηξφπνπο ρξεηΪδεηαη, αλΪινγα κε ην πξνο 
πξνκάζεηα πιηθφ ά θαη κε νπνηνδάπνηε Ϊιιν ελδεηθλπφκελν ηξφπν, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο 
επηηξνπάο παξαιαβάο, εθφζνλ ν ηξφπνο απηφο πξνβιΫπεηαη απφ ηε ζχκβαζε  

Σπρφλ Ϋμνδα κεηαθνξΪο θαηΪ ηεο σο Ϊλσ δηαδηθαζέεο πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηά. 
3. ε πεξέπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιΫπεη κφλν καθξνζθνπηθά εμΫηαζε, ζπληΪζζεηαη απφ ηελ 
επηηξνπά παξαιαβάο νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβάο ά απφξξηςεο) κεηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ 
καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ. Όηαλ ε ζχκβαζε πξνβιΫπεη, εθηφο απφ ηελ καθξνζθνπηθά εμΫηαζε 
θαη Ϊιινπο ειΫγρνπο (φπσο ρεκηθά εμΫηαζε, κεραληθά εμΫηαζε, πξαθηηθά δνθηκαζέα) 
ζπληΪζζεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, εθηφο απφ ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ 
θαη δεηγκαηνιεςέαο θαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν (παξαιαβάο ά απφξξηςεο) κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα 
ησλ ειΫγρσλ ηνχησλ. ΔΪλ, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ εέδνπο, φινη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ 
ζχκβαζε Ϋιεγρνη γέλνληαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο θαη δελ κεζνιαβνχλ εξγαζηεξηαθνέ θαη 
ινηπνέ Ϋιεγρνη γηα ηε ζχληαμε ηνπ νξηζηηθνχ πξσηνθφιινπ, ηνχην ζπληΪζζεηαη απφ ηελ 
επηηξνπά ρσξέο λα πξνεγεζεέ ζχληαμε πξσηνθφιινπ καθξνζθνπηθνχ ειΫγρνπ θαη 
δεηγκαηνιεςέαο.  
4. ε πεξέπησζε πνπ ε επηηξνπά παξαιαβάο απνξξέςεη ην πιηθφ, αλαθΫξεη ζην ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιέζεηο πνπ παξνπζηΪδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο 
ιφγνπο ηεο απφξξηςεο θαη γλσκαηεχεη αλ ην πιηθφ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ. Τπφ ηελ 
επηθχιαμε ησλ νξηδνκΫλσλ ζην Ϊξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ θξηζεέ απφ ην αξκφδην 
φξγαλν φηη νη παξεθθιέζεηο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηΪ ηνπ θαη κπνξεέ λα 
ρξεζηκνπνηεζεέ, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε 
παξαιαβά ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξέθζεθε απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, κε Ϋθπησζε επέ ηεο 
ζπκβαηηθάο ηηκάο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηά, ε επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα 
πξνβεέ ζηελ παξαιαβά ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ζχκθσλα 
κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. ΔΪλ ην πιηθφ απνξξέπηεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο 
ιφγσ παξεθθιέζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, ε επηηξνπά δελ 
πξνβαέλεη ζηε ιάςε θαη απνζηνιά δεηγκΪησλ θαη αληηδεηγκΪησλ γηα Ϊιινπο πεξαηηΫξσ 
ειΫγρνπο. Σα παξαπΪλσ δεέγκαηα ιακβΪλνληαη θαη απνζηΫιινληαη πξνο Ϋιεγρν, ζηελ 
πεξέπησζε πνπ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ εγθξέζεθε ε καθξνζθνπηθά παξαιαβά 
ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξέθζεθε απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, ιφγσ παξεθθιέζεσλ πνπ 
δηαπηζηψζεθαλ θαηΪ ην καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν. ηελ πεξέπησζε απηά ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν 
(παξαιαβάο ά απφξξηςεο) ζπληΪζζεηαη κεηΪ ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ δεηγκΪησλ. 
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Τπφ ηελ επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά 
ηνπ πιηθνχ γηα ην νπνέν ε επηηξνπά παξαιαβάο εμΫδσζε νξηζηηθφ πξσηφθνιιν απφξξηςεο, ζην 
νπνέν αλαθΫξεη παξεθθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε Ϋθπησζε. 
5. ε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο παξαπΫκπνληαη γηα επαλεμΫηαζε πεξηπηψζεηο 
πιηθψλ πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα παξΪ ηηο απνθιέζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ 
θαηΪ ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν ά ηνπο Ϊιινπο ειΫγρνπο πνπ δηελΫξγεζε ε πξσηνβΪζκηα 
επηηξνπά παξαιαβάο. Ζ παξαπνκπά θαηΪ ηα αλσηΫξσ γέλεηαη χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ 
πξνκεζεπηά ά απηεπΪγγειηα απφ ηελ ππεξεζέα. Ζ δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο 
πξνβαέλεη, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρνπο θαη ζπληΪζζεη ζρεηηθφ 
πξσηφθνιιν παξαιαβάο ά απφξξηςεο. ε πεξέπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιΫπεη εθηφο απφ 
ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν θαη Ϊιινπο ειΫγρνπο, ε επηηξνπά, εΪλ ην πιηθφ θξέλεηαη απ’ απηάλ 
παξαιεπηΫν κε βΪζε ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, ιακβΪλεη θαη απνζηΫιιεη πξνο δηελΫξγεηα ησλ 
πεξαηηΫξσ ειΫγρσλ, ηα πξνβιεπφκελα δεέγκαηα θαη αληηδεέγκαηα. ηελ πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ 
θξέλεηαη απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο απνξξηπηΫν κε βΪζε ηνλ καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν, δελ 
πξνβαέλεη ζε δεηγκαηνιεςέα θαη ζηνπο ηπρφλ πεξαηηΫξσ πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο. Τπφ ηελ 
επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, εθφζνλ θξηζεέ απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη 
παξεθθιέζεηο απηΫο ηνπ πιηθνχ δελ επεξεΪδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θαη κπνξεέ λα 
ρξεζηκνπνηεζεέ, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε 
παξαιαβά ηνπ πιηθνχ πνπ απνξξέθζεθε απφ ηελ επηηξνπά παξαιαβάο, κε Ϋθπησζε επέ ηεο 
ζπκβαηηθάο ηηκάο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηά, ε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο 
ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξαιαβά ηνπ πιηθνχ θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
νξηζηηθάο παξαιαβάο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. Σν αέηεκα γηα επαλεμΫηαζε 
πιηθνχ ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά, κΫζα ζε 
αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο ζρεηηθάο 
απφθαζεο. Σα Ϋμνδα ηεο δεπηεξνβΪζκηαο επηηξνπάο παξαιαβάο, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά, 
εθφζνλ ηα εέδε απνξξηθζνχλ νξηζηηθΪ ά παξαιεθζνχλ κε Ϋθπησζε, αλεμΪξηεηα εΪλ ε αλΪζεζε 
γηα επαλεμΫηαζε γέλεηαη κεηΪ απφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά ά απηεπΪγγειηα. Σα Ϋμνδα απηΪ 
θαηαινγέδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη εθπέπηνληαη απφ ην ιαβεέλ ηνπ 
πξνκεζεπηά ά εηζπξΪηηνληαη απφ ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά κε βεβαέσζε 
κΫζσ ηνπ δεκνζένπ ηακεένπ.  
6. Σα πξσηφθνιια, πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηηο επηηξνπΫο παξαιαβάο, πξσηνβΪζκηεο ά 
δεπηεξνβΪζκηεο, θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη ζηνπο πξνκεζεπηΫο.  
7. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, κπνξεέ λα παξαπΫκπεηαη δεηγκαηνιεπηηθΪ γηα 
επαλεμΫηαζε, πιηθφ, ζε επηηξνπά παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη πξνο ηνχην, αθφκε θαη ζηελ 
πεξέπησζε πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ απφ ηελ πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο. ηελ 
πεξέπησζε απηά ηζρχνπλ γηα ην Γεκφζην θαη γηα ηνλ πξνκεζεπηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξαπΪλσ παξΪγξαθν 5.  
8. Σα ππφ πξνκάζεηα πιηθΪ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε επηρεηξεζηαθά εθκεηΪιιεπζε κφλν κεηΪ ηελ 
νξηζηηθά παξαιαβά ηνπο απφ ηνλ θνξΫα.  

 

 

14.  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ  
Ζ παξΪδνζε ησλ ππφ πξνκάζεηα εηδψλ ζα γέλεηαη, θαηφπηλ γξαπηάο παξαγγειέαο, κΫζα ζην 
ρξφλν παξΪδνζεο πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ Απνζάθε Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκεένπ ά 
ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεέ απφ ην Γξαθεέν Γηαρεέξηζεο ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηκεκαηηθΪ θαη 
αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ θνξΫα, κε Ϋμνδα, επζχλε θαη κΫξηκλα ηνπ πξνκεζεπηά.  
Ζ παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεέηαη, εληφο πΫληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ 
ηελ εκεξνκελέα απνζηνιάο ζηνλ πξνκεζεπηά ηεο αλσηΫξσ Ϋγγξαθεο παξαγγειέαο απφ ην 
Ννζνθνκεέν, απφ αξκφδηα επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο, πνπ ζα ζπγθξνηεζεέ γηα 
ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδέδεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια παξαιαβάο.  
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ηεο πξνκάζεηαο κπνξεέ, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο 
πεξηπηψζεηο, λα παξαηεέλεηαη κΫρξη ην ¼ απηνχ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά,  
πνπ ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. ε πεξέπησζε πνπ ν 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο δελ εέλαη κεγαιχηεξνο απφ ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, 
κπνξεέ κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο λα παξαηεέλεηαη κΫρξη ην ½ απηνχ.  
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ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά 
εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζνχλ ην πιηθΪ, ν 
πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο επηβαιινκΫλσλ ησλ θαηΪ πεξέπησζε πξνβιεπφκελσλ 
θπξψζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  
Με αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 
επηηξνπάο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο κπνξεέ λα 
κεηαηέζεηαη. ΜεηΪζεζε επηηξΫπεηαη κφλν φηαλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη 
ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη, πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε 
ηεο ζπκβαηηθάο πξνκάζεηαο. ηηο πεξηπηψζεηο κεηΪζεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο 
δελ επηβΪιινληαη θπξψζεηο.  
Γηα ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζέεο ηζρχνπλ φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 28 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
 
 

15.  ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο 
βέαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Γηθαένπ. 
Ο πξνκεζεπηάο πνπ επηθαιεέηαη αλσηΫξα βέα, ππνρξενχηαη κΫζα ζε εέθνζη (20) εκΫξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλΫβεζαλ ηα πεξηζηαηηθΪ, πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηΫξα βέα, λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηΪ 
θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ Τπεξεζέα ηα αλΪινγα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

 
 

16.  ΚΤΡΧΔΗ - ΛΤΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  
1. ΔΪλ ν πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο, δελ πξνζΫιζεη λα 
ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε, κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ νξέζηεθε, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε 
απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη 
Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  
2. Με ηελ έδηα δηαδηθαζέα ν πξνκεζεπηάο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο, απφ ηε ζχκβαζε 
θαη απφ θΪζε δηθαέσκΪ ηνπ πνπ απνξξΫεη απφ απηά, εθφζνλ δελ παξΫδσζε ά αληηθαηΫζηεζε ηα 
πιηθΪ κΫζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζην ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 14 ηεο παξνχζαο.  
3. Ο πξνκεζεπηάο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο φηαλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο.  
4. ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο 
Αξράο νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 
 ΚαηΪπησζε νιηθά ά κεξηθά ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

θαηΪ πεξέπησζε 
 ΑλΪζεζε ηεο πξνκάζεηαο, ζε βΪξνο ηνπ Ϋθπησηνπ πξνκεζεπηά, ζηνλ επφκελν 

πξνζθΫξνληα πνπ εέρε ιΪβεη κΫξνο ζην δηαγσληζκφ. ΚΪζε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε 
πξνθαινχκελε δεκέα ηνπ δεκνζένπ ά ηπρφλ δηαθνξΪ, πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγέδεηαη ζε 
βΪξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηά. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γέλεηαη αθφκε θαη ζηελ 
πεξέπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ λΫα αλΪζεζε ηεο πξνκάζεηαο θαηΪ ηα παξαπΪλσ 
νξηδφκελα. ηελ πεξέπησζε απηά, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γέλεηαη κε 
βΪζε θΪζε ζηνηρεέν, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ θαη κε βΪζε ηηο αξρΫο ηεο 
θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ 

 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηά πνζνχ, έζν κε ην 10% ηεο αμέαο ηεο πξνκάζεηαο ησλ 
πιηθψλ γηα ηελ νπνέα θεξχρζεθε Ϋθπησηνο 

 Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηά πνζνχ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θεέκελεο 
δηαηΪμεηο πεξέ πξνκεζεηψλ ηνπ δεκνζένπ θαη Ν.Π.Γ.Γ.  

 
 

17.  ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  
1. ε πεξέπησζε πνπ ηα πιηθΪ παξαδνζνχλ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο 
δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηΪζεζε θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, 
ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007, επηβΪιιεηαη, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ, 
θαηΪ πεξέπησζε, θπξψζεσλ θαη πξφζηηκν πνπ ππνινγέδεηαη σο εμάο:  
α. Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ ππεξβαέλεη ην ¼ ηνπ 
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κΫγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην Ϊξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ρξφλνπ παξΪηαζεο, πνζνζηφ 
1% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  
β. Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ¼ κΫρξη ην ½ ηνπ κΫγηζηνπ 
πξνβιεπφκελνπ απφ ην Ϊξζξν 26 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ρξφλνπ παξΪηαζεο, πνζνζηφ 3% επέ ηεο 
ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
ΔΪλ θαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β πξνθχπηεη θιΪζκα 
εκΫξαο, ζεσξεέηαη νιφθιεξε εκΫξα. 
γ. Γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην παξαπΪλσ ½ , πνζνζηφ 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο 
ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
2. Σα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε, πνζνζηΪ πξνζηέκσλ ππνινγέδνληαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο 
αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ πιηθψλ, ρσξέο ηνλ ΦΠΑ. ΔΪλ ηα πιηθΪ πνπ παξαδφζεθαλ 
εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 
πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο πνζφηεηαο απηψλ.  
3. Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην ιαβεέλ ηνπ πξνκεζεπηά ά ζε 
πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο 
εθηΫιεζεο, εθφζνλ ν πξνκεζεπηάο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.  
4. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηκν επηβΪιιεηαη αλαινγηθΪ ζε φια ηα κΫιε ηεο 
Ϋλσζεο.  

 
 

18.  ΔΚΥΧΡΖΔΗ - ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ  
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε Ϊιιν πξφζσπν ησλ εθ ηεο ζπκβΪζεσο απνξξενπζψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνκεζεπηά, θαζψο θαη ε εθρψξεζε ησλ απαηηάζεψλ ηνπ ζε νπνηνδάπνηε 
ηξέην θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν.  

 
 

19.  ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
Όιεο νη εθζΫζεηο θαη ηα ζπλαθά ζηνηρεέα, φπσο δηαγξΪκκαηα, ζρΫδηα, πξνδηαγξαθΫο, πιΪλα, 
ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, ππνινγηζκνέ θαη θΪζε Ϊιιν ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ά πιηθφ πνπ απνθηΪηαη, 
ζπγθεληξψλεηαη ά θαηαξηέδεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά, θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εέλαη 
εκπηζηεπηηθΪ θαη αλάθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
Ο πξνκεζεπηάο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, παξαδέδεη φια ηα Ϋγγξαθα θαη 
ηα ζηνηρεέα ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ο πξνκεζεπηάο κπνξεέ λα θξαηΪ αληέγξαθα απηψλ ησλ 
εγγξΪθσλ θαη ζηνηρεέσλ, αιιΪ δελ επηηξΫπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεέ γηα ζθνπνχο Ϊιινπο απφ ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Ο 
πξνκεζεπηάο, ζε θΪζε πεξέπησζε, Ϋρεη ην δηθαέσκα λα ρξεζηκνπνηάζεη, ρσξέο πεξηνξηζκφ, ηελ 
ηερλνγλσζέα (know-how) πνπ ζα απνθηάζεη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζε παξφκνηα 
αλΪζεζε πξνκάζεηαο πνπ ηπρφλ ζα αλαιΪβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδάπνηε ηξέηνπ. 

 
 

20.  ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ 
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα ιακβΪλεη θΪζε πξφζθνξν κΫηξν αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο, 
γηα ηελ απνηξνπά δεκηψλ ά θζνξψλ θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκέα ά βιΪβε πξνζψπσλ, 
πξαγκΪησλ ά εγθαηαζηΪζεσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ά ηξέησλ θαη γηα 
ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε ηΫηνηαο βιΪβεο ά δεκέαο πνπ εέλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεέ θαηΪ ά επ’ 
επθαηξέα ηεο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο απφ ηνλ πξνκεζεπηά, εθ’ φζνλ νθεέιεηαη ζε πξΪμε ά 
παξΪιεηςε απηνχ. 
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα αζθαιέζεη θαη λα δηαηεξεέ αζθαιηζκΫλν ην πξνζσπηθφ ηνπ 
ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ιακβΪλεη φια ηα ελδεδεηγκΫλα κΫηξα γηα ηελ πξνζηαζέα θαη αζθΪιεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ πξνκεζεπηά. 
 
 

21.  ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ 
Υσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ν πξνκεζεπηάο δελ 
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ά πνπ ν έδηνο αλαθΪιπςε θαηΪ ηελ 
εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, νχηε θνηλνπνηεέ ζηνηρεέα, Ϋγγξαθα θαη πιεξνθνξέεο ησλ νπνέσλ 
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ιακβΪλεη γλψζε ζε ζρΫζε κε ηε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλΪ ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, 
θαη θΪζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξάζεη ηελ σο Ϊλσ ππνρξΫσζε. ε πεξέπησζε 
αζΫηεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηά ηεο σο Ϊλσ ππνρξΫσζάο ηνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα 
απαηηάζεη ηελ απνθαηΪζηαζε ηπρφλ δεκέαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνέεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξΪιεηςά ηεο ζην κΫιινλ. 
Ο πξνκεζεπηάο δελ δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο, ζρεηηθΪ κε ηελ πξνκάζεηα, 
ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νχηε λα ζπκκεηΫρεη ζε 
δξαζηεξηφηεηεο αζπκβέβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απΫλαληη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 
 

22.  ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
Καζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ 
κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο 
ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο. 
Ο πξνκεζεπηάο δχλαηαη λα παξέζηαηαη ζε ππεξεζηαθΫο ζπλεδξηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
πξνκάζεηα (ηαθηηθΫο θαη Ϋθηαθηεο), παξνπζηΪδνληαο ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθά ιάςε απνθΪζεσλ.  
ε πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο εέλαη Έλσζε / Κνηλνπξαμέα θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 
εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νπνηαδάπνηε απφ ηα κΫιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο, εμαηηέαο 
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νινθιάξσζεο ηεο 
ζχκβαζεο κε ηνπο έδηνπο φξνπο.  
ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά εηδηθάο 
εθθαζΪξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ πξνκεζεπηά, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεέ λα 
πθέζηαηαη θαη νη απνξξΫνπζεο απφ ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε 
ηνπ πξνκεζεπηά, κφλν εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξέζε γηα ηε 
δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηνπ 
αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε. Δπέζεο ζε πεξέπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, 
κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θιπ θΪπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ πξνκεζεπηά, ε 
ζπλΫρηζε ά φρη ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ε 
πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηά, φηαλ απηφο απνηειεέηαη απφ κέα εηαηξεέα, ά 
ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδέθαηα απφ 
ηελ εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ γεγνλφησλ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγπεηηθά θαιάο εθηΫιεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηε ζχκβαζε. 

 
 
 

23.  ΓΔΝΗΚΑ 
Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο φπσο Ϋρνπλ 
ηξνπνπνηεζεέ θαη ζπκπιεξσζεέ, ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο πξνκάζεηεο λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ 
δηαηαγκΪησλ, πνπ Ϋρνπλ πξναλαθεξζεέ ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ηηο νπνέεο ζεσξεέηαη φηη 
γλσξέδνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζην δηαγσληζκφ θαη δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ΪγλνηΪ ηνπο. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 
 
 

  ΗΗΓΧΡΟ ΗΧΑΝ. ΠΡΧΗΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 

Β1) ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΚΑΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

 
Η. ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΤΣΧΝ:  
1. Γεληθά Αέκαηνο             4.800test/Ϋηνο 
2. Υξφλνο Θξνκβνπιαζηέλεο (PT)      48θηαιέδηα/Ϋηνο 
3. Υξφλνο κεξηθάο ζξνκβνπιαζηέλεο (aPTT)              12θηαιέδηα/Ϋηνο 
4. CaCl2                                                                                     4θηαιέδηα/Ϋηνο 
5. Οξνέ ειΫγρνπ PT/aPTT (κφλν ην Normal)                            50θηαιέδηα/Ϋηνο  
6. Anti-Human         1kit/Ϋηνο 
7. ΟκΪδεο αέκαηνο            2kit/Ϋηνο  
  α) Anti-A    
 β)Anti-B    
 γ)Anti-AB    
 δ)Anti-D IgM I (Rhesus)  
 
 
ΗΗ. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΟΓΟΤ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ      
Α) Ο αλαιπηάο πνπ ζα επηιεγεέ γηα λα εθηειεέ ηηο γεληθΫο αέκαηνο, εέδνο κε α/α 1, ζα πξΫπεη λα 
Ϋρεη ηηο παξαθΪησ πξνδηαγξαθΫο:   
α) Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηά λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 50 δεέγκαηα ηελ ψξα  
β) Να ρξεζηκνπνηεέ δεέγκαηα νιηθνχ αέκαηνο θαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα αέκαηνο λα κελ 
ππεξβαέλεη ηα 150κl. ΔπηπιΫνλ ν δεηνχκελνο αλαιπηάο λα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα θΪλεη πιάξε 
αλΪιπζε ηξηρνεηδηθνχ αέκαηνο 
γ) Να κεηξΪ ά λα ππνινγέδεη ηηο παξαθΪησ παξακΫηξνπο:  
 1) Αξηζκφ ιεπθψλ αηκνζθαηξέσλ (WBC) 
 2) Αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξέσλ (RBC) 
 3) Αηκνζθαηξέλε (Hct) 
 4) Αηκαηνθξέηε (Hb)  
 5) ΜΫζν φγθν εξπζξψλ (MCV) 
 6) ΜΫζε ππθλφηεηα αηκνζθαηξέλεο (MCH) 
 7) ΜΫζε ζπγθΫληξσζε αηκνζθαηξέλεο θαηΪ εξπζξνθχηηαξν (MCHC) 
 8) Δχξνο θαηαλνκάο εξπζξψλ (RDW) 
 9) Αξηζκφο αηκνπεηαιέσλ (PLT) 
 10) Αηκνπεηαιηνθξέηεο 
 11) ΜΫζν φγθν αηκνπεηαιέσλ 
 12) Δχξνο θαηαλνκάο αηκνπεηαιέσλ     
 13) Απφιπηνο αξηζκφο κνλνπχξελσλ     
 14) Απφιπηνο αξηζκφο ιεκθνθχηηαξσλ     
 15) Απφιπηνο αξηζκφο εσζηλφθηισλ     
 16) Απφιπηνο αξηζκφο βαζεφθηισλ     
 17) Απφιπηνο αξηζκφο νπδεηεξφθηισλ (πνιπκνξθνπχξελσλ) 
 18) Πνζνζηφ % ιεκθνθπηηΪξσλ      
 19) Πνζνζηφ % κνλνπχξελσλ      
 20) Πνζνζηφ % νπδεηεξφθηισλ (πνιπκνξθνπχξελσλ)  
 21) Πνζνζηφ % εσζηλφθηισλ      
 22) Πνζνζηφ % βαζεφθηισλ 
      
δ) Ζ κΫηξεζε ηεο αηκνζθαηξέλεο λα γέλεηαη κε δηεζλψο απνδεθηά κΫζνδν, κε αληηδξαζηάξηα 
ρσξέο θπΪλην 
ε) Σα εξπζξΪ αηκνζθαέξηα λα κεηξνχληαη ζε μερσξηζηφ ζΪιακν απφ ηα ιεπθΪ αηκνζθαέξηα  
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ζη) Να δηαζΫηεη ελζσκαησκΫλε Ϋγρξσκε νζφλε ά λα ζπλνδεχεηαη απφ Ζ/Τ, Ϋηζη ψζηε λα 
παξνπζηΪδνληαη ηα ζηνηρεέα θΪζε δεέγκαηνο κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ κεηξάζεσλ θαη ηα 
ηζηνγξΪκκαηα    
δ) Να Ϋρεη απηνθαζαξηδφκελν ξχγρνο θαη εζσηεξηθΪ θαη εμσηεξηθΪ  
ε) Να δηαζΫηεη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζηΪζκεο ησλ αληηδξαζηεξέσλ θαη ησλ απνβιάησλ 
ζ) Να μεπιΫλεηαη απηφκαηα, ρσξέο θακέα παξΫκβαζε ηνπ ρεηξηζηά, θαηΪ ην μεθέλεκα θαη ην 
θιεέζηκν ηεο ξνπηέλαο       
η) Σν φξγαλν λα Ϋρεη δπλαηφηεηα απηνειΫγρνπ κε εηδηθΪ δηαγλσζηηθΪ πξνγξΪκκαηα θαζψο θαη 
απηφκαηεο θαη κεραληθάο ξχζκηζεο φισλ ησλ κεηξνχκελσλ παξακΫηξσλ     
ηα) Ζ εηαηξεέα πνπ ζα κεηνδνηάζεη ππνρξενχηαη λα Ϋρεη ην απαξαέηεην ινγηζκηθφ γηα ηε 
δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκεένπ. Ζ δαπΪλε γηα ηε 
ζχλδεζε ζε ακθέδξνκε επηθνηλσλέα κε ην LIS (ηεο εηαηξεέαο CCS SA) ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη 
ππνρξΫσζε ηνπ κεηνδφηε    
ηβ) Να δηαηέζεληαη απφ ηελ θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξεέα πξφηππν αέκα ειΫγρνπ (control) θαη 
πξφηππν αέκα ξχζκηζεο (calibration standard)         
ηγ) Να Ϋρεη εμαθξηβσκΫλα πιάξεο ηκάκα service ζην ρψξν ησλ απηφκαησλ αηκαηνινγηθψλ 
αλαιπηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη θαηΪζηαζε 
αηκαηνινγηθψλ αλαιπηψλ ζε λνζνθνκεέα πνπ Ϋρεη εγθαηαζηάζεη θαη ζπληεξεέ ην ηκάκα service 
ηνπ 
ηδ) Να δηαζΫηεη δχν ζπζηάκαηα απηφκαηεο δεηγκαηνιεςέαο:  
ηδ.1) Απηφκαην δεηγκαηνιάπηε ζπλερνχο ξνάο κε ζχζηεκα απηφκαηεο αλΪδεπζεο θαη 
αλαγλψξηζεο ηνπ δεέγκαηνο κε bar-code. Σν bar-code reader λα δχλαηαη λα αλαγλσξέζεη 
γξακκσηνχο θψδηθεο δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκΪησλ θαη λα αλαθΫξνληαη απηνέ    
ηδ.2) Κιαζηθφ ζχζηεκα αλνηθηνχ ηχπνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην αθξνθχζην θαη ε βειφλα 
δεηγκαηνιεςέαο λα απηνθαζαξέδνληαη εζσηεξηθΪ θαη εμσηεξηθΪ κεηΪ απφ θΪζε κΫηξεζε 
ηε) Να δηαζΫηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ πνηφηεηαο  
ηζη) Οη πξνκεζεπηΫο ζα πξΫπεη:       
ηζη.1) Να πξνζθΫξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθΪ πιηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα θΪζε δεηνχκελε εμΫηαζε 
φπσο πιηθΪ βαζκνλφκεζεο, νξνέ ειΫγρνπ θαη ινηπΪ αλαιψζηκα πιηθΪ 
ηζη.2) Να θαηαζΫζνπλ ηα αληέγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξέσλ (φπσο θαη ησλ πιηθψλ 
βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειΫγρνπ), ζηα νπνέα ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ πιεξνθνξέεο γηα ηελ 
ζηαζεξφηεηΪ ηνπο, ηελ αθξέβεηα ησλ κεηξάζεσλ ηνπο, ηελ επαλαιεςεκφηεηΪ ηνπο θαη ηε 
δηΪξθεηα δσάο ηνπο, επΪλσ ζηνλ πξνζθεξφκελν αλαιπηά, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 98/79/ΔΚ  
ηζη.3) ηελ ηηκά αλΪ εμΫηαζε λα εκπεξηΫρνληαη φια ηα θφζηε (αληηδξαζηάξηα, βαζκνλνκεηΫο, 
νξνέ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, αλαιψζηκα θηι), ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ απηψλ γηα ηε βαζκνλφκεζε 
θαη ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν (ηνπιΪρηζηνλ 2 επηπΫδσλ) ησλ εμεηΪζεσλ (αξ. εξγΪζηκσλ εκεξψλ: 52 
εβδνκΪδεο επέ 5 εξγΪζηκεο εκΫξεο = 260 εκΫξεο)     
ηζη.4) Όια ηα παξαπΪλσ λα παξνπζηΪδνληαη ζε πέλαθα ν νπνένο λα πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ 
αξηζκφ εμεηΪζεσλ ελφο Ϋηνπο γηα βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ Ϋιεγρν γηα ην θΪζε αληηδξαζηάξην 
μερσξηζηΪ 
ηζη.5) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειΫγρνπ θαη αλαισζέκσλ λα εέλαη 
ηΫηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηΪζεσλ, φζν θαη ηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηνπ 
ελφο (1) Ϋηνπο  
 
Β) Σν εέδνο κε α/α 2 λα Ϋρεη ηηο παξαθΪησ πξνδηαγξαθΫο: 
α) Σν αληηδξαζηάξην λα Ϋρεη ρακειφ ISI (1,0-1,3)  
β) Σν αληηδξαζηάξην λα εέλαη ζε κηθξά ζπζθεπαζέα κΫρξη 2ml εΪλ απαηηεέ αλαζχζηαζε ά πΪλσ 
απφ 2 ml αλ εέλαη ζε πγξά κνξθά 
γ) Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ αλαζπζηεκΫλνπ αληηδξαζηεξένπ λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ κέαο (1) εβδνκΪδαο 
θαη ηνπ αληηδξαζηεξένπ ζε πγξά κνξθά ηνπιΪρηζηνλ ελφο (1) κάλα, ζε ζεξκνθξαζέα 2-8 νC  
          
Γ) Σν εέδνο κε α/α 3 λα Ϋρεη ηηο παξαθΪησ πξνδηαγξαθΫο:   
α) Σν αληηδξαζηάξην λα εέλαη ζε κηθξά ζπζθεπαζέα κΫρξη 2ml εΪλ απαηηεέ αλαζχζηαζε ά πΪλσ 
απφ 2 ml αλ εέλαη ζε πγξά κνξθά 
β) Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ αλαζπζηεκΫλνπ αληηδξαζηεξένπ λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ κέαο (1) εβδνκΪδαο 
θαη ηνπ αληηδξαζηεξένπ ζε πγξά κνξθά ηνπιΪρηζηνλ ελφο (1) κάλα, ζε ζεξκνθξαζέα 2-8 νC 
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Γ) ηα εέδε κε α/α 2 θαη 3 λα πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαέηεηα πιηθΪ (εέδε κε α/α 4 θαη 5) γηα 
ηελ πξαγκαηνπνέεζε ησλ εμεηΪζεσλ ζηηο πνζφηεηεο πνπ θαζνξέδνληαη ζην πεδέν 
«Η.ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΟΟΣΖΣΔ ΑΤΣΧΝ» ησλ 
πξνδηαγξαθψλ. ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεηνδφηε, ηα παξαπΪλσ πιηθΪ (εέδε κε α/α 2-5) ζα 
αληηκεησπηζηνχλ σο ζχλνιν θαη ζα ιεθζνχλ ππ' φςηλ ηφζν νη ειΪρηζηεο πξνζθεξφκελεο 
ζπζθεπαζέεο  φζν θαη νη αλΪγθεο ηνπ εξγαζηεξένπ.  
 
Δ) Σα εέδε κε α/α 2-5 λα εέλαη ζπκβαηΪ κε ηνλ αλαιπηά HumanClot Junior ηεο εηαηξεέαο Human 
Gmbh.  
 
Σ) Σν εέδνο κε α/α 7 ζα θαηνρπξσζεέ ζε δχν εηαηξεέεο, απηΫο κε ηηο ρακειφηεξεο πξνζθνξΫο, 
γηα ηε δηαζθΪιηζε ησλ απνηειεζκΪησλ.  
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Β2) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
 

Ι. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΩΝ:   
  

     
Test/έτος 

   1 Σ3 
   

  250 

   2 T4 
   

  250 

   3 TSH 
   

1.600 
   4 FREE T3 

   

  250 

   5 FREE T4 
   

1.600 

   6 Anti-TPO 
   

  100 
   7 Anti-Tg 

   
  100 

   8 HBsAg 
   

1.500 
   9 Anti-HBc 

   
  200 

   10 Anti-Hbe 
   

  200 
   11 HbeAg 

   
  200 

  
  

12 Anti-HBs (AUSAB) 
  

  200 
   13 Anti-HCV  

   
1.500 

   14 HIV 1/2 
   

1.500 
   15 Anti-TP (Syphilis) 

  
1.500 

   16 β-HCG 
   

    50 
   17 B12 

  
     400 

   18 FOLATE 
   

  400 
   19 PSA 

   
  200 

   20 Free or Complex PSA 
 

  100 
   21 CEA 

   
  200 

   22 CA 19-9 
   

  200 
   23 CA 125 

   
  200 

   24 CA 15-3 
   

  200 
   25 AFP 

   
  200 

   26 CK-MB 
   

  200 
   27 TROPONIN I 

  
  200 

   

 
ύλνιν: 

   
                           13.500 

   

         ΙΙ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
  Σα αηηνχκελα αληηδξαζηήξηα, νη βαζκνλνκεηέο θαη νη νξνί ειέγρνπ ζα πξέπεη: 
  

 
1) λα ζπλνδεχνληαη απφ ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο ζηα ειιεληθά 

  

 
2) λα έρνπλ ηνλ θαηά ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιήμεσο 

   

 
3) λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπνπ 

 

 
ηνχην πξνβιέπεηαη (CE mark) 

     

 
4) ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηεο παξαγσγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο   

 

 
ηνπ λα κελ έρεη παξέιζεη ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ  

 

 
5) ζε πεξίπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεί αιινίσζε ηνπ πξντφληνο πξν ηεο ιήμεσο ηνπ θαη ελψ 

 
έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ζπλζήθεο ζπληεξήζεσο ηνπ, λα  

 
ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηήο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αιινησζείζεο πνζφηεηαο 

 

 
6) Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη: 

     

 
α) Να πξνζθέξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δεηνχκελε εμέηαζε 

 
φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο, νξνί ειέγρνπ θαη ινηπά αλαιψζηκα πιηθά 

  

 
β) Να θαηαζέζνπλ ηα αληίγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ (φπσο θαη ησλ πιηθψλ 

 

 
βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ), ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα  

 
ηνλ αξηζκφ ησλ test αλά ζπζθεπαζία, ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο,  

 
ηελ επαλαιεςεκφηεηά ηνπο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή,  

 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ 

    

 
γ) Οη εμεηάζεηο ξνπηίλαο (εμεηάζεηο κε πεξηζζφηεξα ησλ 500 test/έηνο) ζα παξακέλνπλ επί ηνπ 

 
αλαιπηή νπφηε λα ιεθζεί ππ' φςηλ ζηηο πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο θαη ζην θφζηνο αλά  

 
εμέηαζε ε ζηαζεξφηεηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ επί ηνπ αλαιπηή (on board stability), έηζη ψζηε λα  

 
επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα φιν ην έηνο 

  

 
Γηα ηηο ππφινηπεο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ νη εηαηξείεο ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

 
ηφζεο ζπζθεπαζίεο φζεο είλαη αξθεηέο γηα ηελ κέηξεζε ησλ test/έηνο ησλ δεηγκάησλ, ηεο 
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βαζκνλφκεζεο θαη ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Θα ππάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ θχιαμε  

 
ησλ αληηδξαζηεξίσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ αλαιπηή. Πξνυπφζεζε είλαη φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

 
δσήο - εληφο θαη εθηφο ηνπ αλαιπηή - ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ ζα ηζνχηαη κε έλα έηνο.  

 
Σα αληηδξαζηήξηα παξακέλνπλ επί ηνπ αλαιπηή ζε θαζεκεξηλή βάζε πεξίπνπ 5 ψξεο. 

 

 
δ) ηελ ηηκή αλά εμέηαζε λα εκπεξηέρνληαη φιεο νη δαπάλεο (αληηδξαζηήξηα, βαζκνλνκεηέο, νξνί  

 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αλαιψζηκα θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηελ βαζκνλφκεζε 

 
θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν (ηνπιάρηζηνλ 2 επηπέδσλ) ησλ εμεηάζεσλ (αξ. εξγάζηκσλ εκεξψλ:  

 
52 εβδνκάδεο επί 5 εξγάζηκεο εκέξεο = 260 εκέξεο). Γηα ηα αληηδξαζηήξηα   

 

 
πνπ ν αξηζκφο ησλ test/έηνο είλαη κηθξφηεξνο απφ 500, νη εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη  

 

 
γηα πνηνηηθφ έιεγρν αλά έηνο είλαη 104 (52 εβδνκάδεο επί 2 επίπεδα) 

  

 
Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ εμεηάζεσλ γηα βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ έιεγρν, είλαη πιένλ 

 
ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηνχκελσλ εμεηάζεσλ 

    

 
ε) Να παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο test/έηνο γηα βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη πνηνηηθφ έιεγρν γηα ην θάζε αληηδξαζηήξην μερσξηζηά 

   

 
ζη) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειέγρνπ θαη αλαισζίκσλ λα είλαη  

 
ηέηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ησλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα  

 
ηνπ ελφο έηνπο 

      

 
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, νη  

 

 
πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο ζε βαζκνλνκεηέο, νξνχο ειέγρνπ θαη αλαιψζηκα,  

 

 
δελ είλαη αξθεηέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαζηεξίνπ,  

  

 
νη παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο (κία ή δχν επηπιένλ ζπζθεπαζίεο ην πνιχ) λα δηαηίζεληαη  

 

 
δσξεάλ. 

       

         ΙΙΙ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

   Ο ζπλνδφο εμνπιηζκφο πνπ ζα εθηειεί ηηο εμεηάζεηο ζα πξέπεη: 
   

 
1) Να είλαη ηπραίαο ζπλερνχο θαη ακέζνπ πξνζπειάζεσο (Random Access)   

 

 
2) Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηή λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100 εμεηάζεηο ηελ ψξα 

  

 

3) Να έρεη ςπγείν θχιαμεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ ή ζεξκνζηαηνχκελν ρψξν θχιαμεο ησλ 
αληηδξαζηεξίσλ,  

 
αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο φισλ ησλ   

 
πξνζθεξφκελσλ αληηδξαζηεξίσλ. 

     

 
4) Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλαγλψξηζεο BAR CODE γηα ηα αληηδξαζηήξηα θαη γηα ηα δείγκαηα. 

 
5) Να δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηηθή, ζπλερή θαη απεξηφξηζηε θφξησζε STAT δεηγκάησλ 

 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί δείγκα ξνπηίλαο. Μεηά ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ επείγνληνο λα 
ζπλερίδεηαη  

 
απηφκαηα ε δεηγκαηνιεςία ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δεηγκάησλ ξνπηίλαο. 

  

 
6) Να έρεη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπιάρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθψλ εμεηάζεσλ κε ζπλερή ηξνθνδνζία 

 
αληηδξαζηεξίσλ ελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή. 

   

 
7) Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS) θαη λα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε 220 Volt. 

 
8) Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ γηα εθάπαμ θφξησζε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 δείγκαηα. 

 
9) Να δηαζέηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

   

 
10) Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αθ' ελφο γηα ηελ εθπαίδεπζε  

 
ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ αλαιπηή θαη αθ' εηέξνπ γηα ηελ παξνρή service θαη αληαιιαθηηθψλ θαζ' φιε  

 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

  

 
11) Ζ εηαηξεία πνπ ζα κεηνδνηήζεη ππνρξενχηαη λα έρεη ην απαξαίηεην  

  

 
ινγηζκηθφ γηα ηε δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηή κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 
Ζ δαπάλε γηα ηελ ζχλδεζε ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη    

 

 
ππνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε. 
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Β3) ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

          Ι. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΩΝ   
  

      
test/έτος 

   1 ΑΚΥΑΡΟ 
    

2.200 
   2 ΟΤΡΗΑ 

    
2.500 

   3 ΟΤΡΗΚΟ ΟΞΤ 
    

   700 
   4 ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΓΗΑ 

   
1.400 

   5 ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ 
   

1.400 
   6 HDL 

    
1.400 

   7 ΚΡΔΑΣΗΝΗΝΖ 
    

2.500 
   8 ΣΡΑΝΑΜΗΝΑΔ: SGPT 

  
2.400 

   9 ΣΡΑΝΑΜΗΝΑΔ: SGOT 
  

2.400 
   10 ΑΛΚΑΛΗΚΖ ΦΩΦΑΣΑΖ 

   
2.200 

   11 γ-GT 
    

2.200 
   12 ΗΓΖΡΟ 

    
   850 

   13 ΦΔΡΡΗΣΗΝΖ 
    

   850 
   14 ΟΛΗΚΖ ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ 

   
   650 

   15 ΑΜΔΖ ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ 
   

   650 
   16 ΟΛΗΚΑ ΛΔΤΚΩΜΑΣΑ 

   
1.800 

   17 ΑΛΒΟΤΜΗΝΔ 
   

1.800 
   18 CPK 

    
2.200 

   19 LDH 
    

2.100 
   20 ΦΩΦΟΡΟ 

    
   100 

   21 ΑΒΔΣΗΟ 
    

   100 
   22 C-ΑΝΣΗΓΡΩΑ ΠΡΩΣΔΪΝΖ 

  
   650 

   23 ASTO 
    

     50 
   24 ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

  
     50 

   25 α-ΑΜΤΛΑΖ 
    

     50 
   26 ΠΑΓΚΡΔΑΣΗΚΖ ΑΜΤΛΑΖ 

  
     50 

   27 ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ 
 

   400 
   28 ΜΑΓΝΖΗΟ 

    
    50 

   29 ΠΡΩΣΔΪΝΖ ΟΤΡΩΝ 
   

    50 
   30 CARBAMAZEPINE 

   
   100 

   31 VALPROIC ACID 
   

  400 
   32 PHENYNTOIN 

    
   50 

   33 PHENOBARBITAL 
   

    50 
   34 ΛΗΘΗΟ 

    
   75 

   35 CANNABINOID 
   

 400 
   36 OPIATES 

    
 400 

   37 COCAINE 
    

 400 
   38 BARBITURATES 

   
 400 

   39 BENZODIAZEPINES 
   

 400 
   40 ΑΜΦΔΣΑΜΗΝΔ 

   
 400 

   41 ΝΑΣΡΗΟ  
    

                       2.600 
   42 ΚΑΛΗΟ 

    
2.600 

   43 ΥΛΩΡΗΟ 
    

2.600 
   

 
ΤΝΟΛΟ: 

    
                      44.625 

   

          

          ΙΙ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΒΙΟΥΗΜΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
Ο πξνο δηάζεζε βηνρεκηθφο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 

 
1. Να είλαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ηπραία επηινγή δεηγκάησλ ηχπνπ RANDOM 

 

 
ACCESS 

        

 
2. Να είλαη κεγάιεο παξαγσγηθφηεηαο, 600 ηνπιάρηζηνλ αλαιχζεσλ αλά ψξα. 

  

 
3. Να δηαζέηεη ζχζηεκα κέηξεζεο ειεθηξνιπηψλ (ISE) κε ειεθηξφδηα,  

   

 
ελζσκαησκέλν ζηνλ αλαιπηή γηα Κάιην, Νάηξην, Υιψξην θαη Λίζην.  

   

 
Δλαιιαθηηθά λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ Ληζίνπ θσηνκεηξηθά. 

  

 
4. Να δηαζέηεη ζχζηεκα αλάγλσζεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ θαη ησλ δεηγκάησλ κέζσ γξακκσηνχ  
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θψδηθα (BAR CODE). 

       

 
5. Να δηαζΫηεη ελζσκαησκΫλν ςπρφκελν ρψξν αληηδξαζηεξέσλ κε ηηο θαηΪιιειεο ζπλζάθεο  

 

 
ζπληήξεζεο γηα φια ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηήξηα, 

    

 
6. Ζ ηξνθνδνζία ηνπ ζε δείγκαηα αίκαηνο λα γίλεηαη ζπλερψο ρσξίο δηαθνπή ηεο  

  

 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη λα δέρεηαη δείγκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ (νξνχ, νχξσλ , ΔΝΤ) ηαπηφρξνλα. 

 

 
7. Να έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθηέιεζεο φισλ ησλ αηηνχκελσλ εμεηάζεσλ ηαπηφρξνλα.  

 

 
8. Να δέρεηαη ηνπνζέηεζε κεγάινπ αξηζκνχ δεηγκάησλ ζηνλ δεηγκαηνιήπηε ηνπ (πάλσ 

 

 
απφ 40) θαη λα έρεη εηδηθέο ζέζεηο επηπιένλ επεηγφλησλ δεηγκάησλ. Δπίζεο λα κπνξεί λα 

 

 
δερηεί ζσιελάξηα αηκνιεςίαο κε δηαρσξηζηηθφ gel, εηδηθά ζσιελάξηα (ηχπνπ RIA) θαη  

 

 
θαςάθηα δεηγκάησλ. 

       

 
9. Σα επείγνληα δείγκαηα λα εθηεινχληαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεηάζεσλ  

 

 
ηνπ δείγκαηνο πνπ αλαιχεηαη ηελ ζηηγκή ηεο θφξησζήο ηνπο ζηνλ αλαιπηή θαη λα    

 

 
αλαγλσξίδνληαη κε αλαγλψζηεο bar code ελζσκαησκέλνπο ζηνπο αλαιπηέο.  

  

 
10. Ζ ζηάζκε φισλ ησλ πγξψλ (δείγκαηα, αληηδξαζηήξηα, απφβιεηα, ηπρφλ απνξξππαληηθά, 

 

 
αληηδξαζηήξηα ISE) λα ειέγρεηαη κε ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο  (φρη ππνινγηζηηθά) θαη  

 

 
λα εηδνπνηείηαη ν ρεηξηζηήο. 

      

 
11. Να Ϋρεη δπλαηφηεηα απηφκαησλ αξαηψζεσλ ζηα δεέγκαηα εθηφο νξέσλ. 

  

 
12. Να ππάξρεη ζχζηεκα ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο ηνπ αλαιπηηθνχ έξγνπ, αλά εμέηαζε 

 

 
(βαζκνλνκήζεηο, ηπθιά, εμεηάζεηο ξνπηίλαο, επαλαιήςεηο, επείγνπζεο εμεηάζεηο). 

  

 
13. Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο (UPS) θαη λα ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε 220 Volt. 

 

 
14. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αθ' ελφο γηα ηελ εθπαίδεπζε  

 

 
ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ αλαιπηή θαη αθ' εηέξνπ γηα ηελ παξνρή service θαη αληαιιαθηηθψλ θαζ' φιε  

 
ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε ηεο ππεξεζίαο. 

   

 
15. Να δηαζέηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

   

 
16. Ζ εηαηξεία πνπ ζα κεηνδνηήζεη ππνρξενχηαη λα έρεη ην απαξαίηεην  

  

 
ινγηζκηθφ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηή κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 
Ζ δαπάλε γηα ηελ ζχλδεζε ζε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην LIS, ηεο Δηαηξείαο CCS SA,    

 

 
ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ππνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε. 

     

 
17. Οη πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη: 

      

 
α) Να πξνζθέξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε δεηνχκελε εμέηαζε 

 

 
φπσο πιηθά βαζκνλφκεζεο, νξνί ειέγρνπ θαη ινηπά αλαιψζηκα πιηθά. 

   

 
β) Να θαηαζέζνπλ ηα αληίγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξίσλ (φπσο θαη ησλ πιηθψλ 

 

 
βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ), ζηα νπνία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα  

 

 
ηνλ αξηζκφ ησλ test αλά ζπζθεπαζία, ηελ ζηαζεξφηεηά ηνπο, ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπο,  

 
ηελ επαλαιεςηκφηεηά ηνπο θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηή,  

 

 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/79/ΔΚ. 

      

 
γ) ηελ ηηκή αλά εμέηαζε λα εκπεξηέρνληαη φια ηα θφζηε (αληηδξαζηήξηα, βαζκνλνκεηέο, νξνί  

 
πνηνηηθνχ ειέγρνπ, αλαιψζηκα θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηελ βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν (ηνπιάρηζηνλ 2 επηπέδσλ) ησλ εμεηάζεσλ (αξ. εξγάζηκσλ εκεξψλ  

 

 
52 εβδνκάδεο επί 5 εξγάζηκεο εκέξεο = 260 εκέξεο) 

    

 
δ) Να παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο test/έηνο γηα βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη πνηνηηθφ έιεγρν γηα ην θάζε αληηδξαζηήξην μερσξηζηά. 

    

 
ε) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειέγρνπ θαη αλαισζίκσλ λα είλαη  

 

 
ηέηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ησλ αξηζκφ ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα  

 

 
ηνπ ελφο έηνπο. ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ βαζκνλνκεηψλ θαη ησλ νξψλ ειέγρνπ λα ιεθζεί 

 

 
ππ' φςηλ ν λεθξφο φγθνο ησλ ππνδνρέσλ ησλ δεηγκάησλ (sample cups) ηνπ αλαιπηή 

 

 
ηεο θάζε εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν νη πξνζθεξφκελεο  

 

 
ζπζθεπαζίεο, ζηα πξναλαθεξφκελα είδε, δελ είλαη αξθεηέο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ  

 

 
ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη παξαπάλσ ζπζθεπαζίεο λα δηαηίζεληαη δσξεάλ. 

   

 
18. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηα αληηδξαζηήξηα κε α/α 1-3, 7, 20, 21, 25, 26, 28, 41-43 λα   

 

 
πξαγκαηνπνηνχλ εμεηάζεηο ζε δείγκαηα νχξσλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη  

 

 
ηνπιάρηζηνλ κία ζπζθεπαζία κε ηα θαηάιιεια πιηθά γηα ηελ βαζκνλφκεζε θαη ηνλ   

 

 
πνηνηηθφ έιεγρν ησλ αληηδξαζηεξίσλ, κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη βαζκνλνκεηέο  

 

 
ή νη νξνί ειέγρνπ ησλ εμεηάζεσλ ζηα νχξα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ήδε  

 

 
πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζίεο γηα ηηο εμεηάζεηο ζηνλ νξφ. Ο αξηζκφο ησλ test/έηνο ησλ εμεηάζεσλ  

 
ζηα νχξα εκπεξηέρεηαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφο ησλ test/έηνο ηεο θάζε κίαο απφ ηηο  

  

 
παξαπάλσ εμεηάζεηο. 
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Β4) ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  
ΓΗΑ MANUAL ΥΡΖΖ 

 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ  

ΓΗΑ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΥΡΖΖ ΥΧΡΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
 

 

Η) ΓεληθΪ:  

 Οη εηαηξεέεο ζα πξΫπεη λα ζπληΪμνπλ θχιιν ζπκκφξθσζεο ζε ζρΫζε κε ηηο δεηνχκελεο 
πξνδηαγξαθΫο θαη λα αλαθΫξνπλ αλ θαιχπηνπλ ά φρη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο αλΪ 
νκΪδα αληηδξαζηεξέσλ.  

 ε πεξέπησζε πνπ δελ ππΪξμεη θχιιν ζπκκφξθσζεο ε πξνζθνξΪ δελ ζα αμηνινγεζεέ.  

 ΜηθξΫο απνθιέζεηο ζε κε βαζηθΫο πξνδηαγξαθΫο ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ επηηξνπά. 
 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΖ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

   

   
 

 

 Σα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ αλαθΫξνπλ νη πξνκεζεπηΫο ζα πξΫπεη λα πεξηΫρνπλ φια 
ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα πνπ ζα βνεζάζνπλ ηελ επηηξνπά λα θαηαλνάζεη θαη λα 
αμηνινγάζεη ηελ επέδνζε ησλ πξντφλησλ.  

 ε πεξέπησζε πνπ ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θξέλνληαη αλεπαξθά (πρ κφλν νλνκαζέα 
πιηθνχ) δελ ζα αμηνινγνχληαη ηα πιηθΪ εθηφο αλ ην εξγαζηάξην Ϋρεη άδε εκπεηξέα ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ εέδνπο.  

 Σα prospectus ζα πξΫπεη λα εέλαη πξσηφηππα (ηνπ νέθνπ) θαη λα αλαθΫξνπλ ηα ηερληθΪ 
ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηηο επηδφζεηο ησλ πξντφλησλ (εηδηθΪ ζηα latex test).  

 Κξηηάξηα επηδφζεσλ αλΪ νκΪδα θαζνξέδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ αθνινπζνχλ. 

 Όια ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηάξηα λα θΫξνπλ CE IVD Mark 
(Απ.ΓΤ8δ/νηθ.3607/892/ΦΔΚ 1060 Β’/10-8-01 αξζ.1,2 β) γηα ρξάζε ζε αλζξψπηλα 
δεέγκαηα. 
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ΗΗ) ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  ΟΜΑΓΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 
 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΘΡΔΠΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Δ ΣΡΤΒΛΗΑ / ΧΛΖΝΑΡΗΑ 

1. Να πξνζθεξζνχλ kit κε ζάκαλζε CE. Nα πξνζθνκηζζεέ βεβαέσζε ηνπ νέθνπ 
κεηαθξαζκΫλε / επηθπξσκΫλε. Να θΫξνπλ CE IVD / ISO παξαγσγάο θαη δηαθέλεζεο 
(εκπνξέαο). Να πξνζθνκηζζεέ ιέζηα κε ηηο εγθξέζεηο αλΪ πξνζθεξφκελν πξντφλ. Οη 
εγθξέζεηο (approvals) δελ εέλαη ππνρξεσηηθφ λα εέλαη απφ ηνπο έδηνπο νξγαληζκνχο / 
θαξκαθνπνηέεο, ζα αμηνινγεζνχλ φκσο νη ζεκαληηθφηεξεο (επέ πνηλάο απφξξηςεο). 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ (κπνξεέ νη πιεξνθνξέεο λα δέδνληαη θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν) 

ΘΡΔΠΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΓΚΡΗΔΗ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

  

 
2. Σα kit λα πεξηΫρνπλ κεκνλσκΫλα (1) Ϋσο 10 ηξπβιέα ην κΫγηζην γηα απνθπγά 

επηκνιχλζεσλ. Γελ ζα αμηνινγεζνχλ κεγαιχηεξεο ζπζθεπαζέεο ιφγσ κηθξάο  ρξάζεο.  
3. Ζ πνζφηεηα πιηθνχ εληφο ηνπ ηξπβιένπ λα εέλαη 18-20ml γηα 90mm ηξπβιέα θαη 4mm 

χςνο γηα 90mm / 150mm / 12x12 cm ηξπβιέα. 
4. ΤιηθΪ κεηαθνξΪο πιάξσο πιαζηηθνπνηεκΫλε ζπζθεπαζέα. 
5. Σα δεηνχκελα kit λα πξνζθεξζνχλ εΪλ εέλαη δπλαηφλ ζπλνιηθΪ σο νκΪδα. 
6. Πξνεγνχκελε ζπκβαηηθά εκπεηξέα ζα αμηνινγεζεέ. 
7. χζηαζε πιηθψλ θαηΪ πξνηέκεζε : Blood Agar 2 FDA, SS Modified, Mc Conkey 2 

(Gram - / Enterococci) , Sabouraud κε θαη ρσξέο αληηβηνηηθΪ – κε θαη ρσξέο αθηηδηφλε,  
Μ.Ζinton CLSI approved ζε φιεο ηηο κνξθΫο. 

8. Nα πξνζθνκέδνληαη κε QC Report / lot. Να πξνζθνκηζζνχλ κεξηθΪ (γηα ηα πην 
ζεκαληηθΪ) πξνο απφδεημε θΪιπςεο ηεο πξνδηαγξαθάο. 

9. Σα πιηθΪ λα απνζηΫιινληαη γξάγνξα 1-3 εκΫξεο απφ ηελ παξαγγειέα. 
10. Δπηζπκεηά εκεξνκελέα ιάμεο 1,5 κάλαο απφ ηελ παξαιαβά. 
11. Nα Ϋρνπλ ηελ έδηα (ά ειΪρηζηα αιιαγκΫλε) ηε ζχζηαζε κε αθπδαησκΫλα πιηθΪ ζε 

πεξέπησζε πνπ δεηεζεέ. 
 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΑΗΝΗΧΝ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ 
Σαηλέεο Σαπηνπνέεζεο 
1. Σαηλέεο ηαπηνπνέεζεο γηα Δληεξνβαθηάξηα Gram -  
2. Σαηλέεο ηαπηνπνέεζεο γηα ηαθπινθφθθνπο Gram + Staph  
3. Σαηλέεο ηαπηνπνέεζεο γηα ηξεπηνθφθθνπο Gram - Strep 
4. Σαηλέεο ηαπηνπνέεζεο γηα Αλαεξφβηα. 
5. Σαηλέεο ηαπηνπνέεζεο γηα Μχθεηεο. 

Σν πιάζνο ησλ ππνζηξσκΪησλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ, πνπ δχλαηαη λα 
ηαπηνπνηεζνχλ απφ θΪζε ηαηλέα, λα δειψλεηαη αθξηβψο, ψζηε λα θξηζεέ απφ ην εξγαζηάξην εΪλ 
θαιχπηνπλ ηηο απαηηάζεηο ηνπ.  
 

     ΠξνδηαγξαθΫο 
α) Όιεο νη παξαπΪλσ ηαηλέεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έδηα κεζνδνινγέα.  
β) Να ζεσξνχληαη ηεζη αλαθνξΪο κε βΪζε βηβιηνγξαθηθΪ δεδνκΫλα. ΚαηΪ ηελ θαηΪζεζε λα εέλαη 
δπλαηά ε απνζηνιά δεηγκΪησλ πξνο αμηνιφγεζε.  
γ) Να πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαέηεηα ζπλνδΪ αληηδξαζηάξηα γηα ηελ πξαγκΪησζε ησλ 
εμεηΪζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη πξφηππεο θιέκαθαο Mac Farland. 
δ) Σν πιάζνο ησλ ππνζηξσκΪησλ θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ζηειερψλ πνπ δχλαηαη λα 
ηαπηνπνηεζνχλ απφ θΪζε ηαηλέα λα δειψλεηαη αθξηβψο ψζηε λα θξηζεέ απφ ην εξγαζηάξην εΪλ 
θαιχπηνπλ ηηο απαηηάζεηο ηνπ.  
ε) Ζ επεμεξγαζέα ησλ απνηειεζκΪησλ λα γέλεηαη κε ηε ρξάζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ, ην νπνέν λα 
παξΫρεη ηε δπλαηφηεηα Ϋθδνζεο απνηειεζκΪησλ θαη λα δηαηέζεηαη δσξεΪλ. 
ζη) Σα απνηειΫζκαηα λα δέδνληαη κΫζα ζε 24 ψξεο. 
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YΛΗΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1. Σα πιηθΪ κεηαθνξΪο λα εέλαη Amies agar κε 5ml Amies Gelose Agar. 
2. Να δηαηεξνχλ ηα κηθξφβηα σο 72 ψξεο (λα πξνζθνκηζζνχλ κειΫηεο επηβέσζεο ησλ 

κηθξνβέσλ ζε 24, 48, 72 ψξεο). 
3. Nα πξνζθεξζνχλ κε πιαζηηθφ (Ϊθακπην) γηα θνιπηθΪ δεέγκαηα θαη αινπκηλΫλην ζηΫιερνο 

(εχθακπην θαηΪ πξνηέκεζε) γηα ξηληθΪ, θαξπγγηθΪ, σηηθΪ, νπξεζξηθΪ 
4. Με κέα ιάςε λα πξνζθΫξνπλ κεηαθνξΪ γηα αεξφβηα, αλαεξφβηα, κχθεηεο θαη απαηηεηηθΪ 

κηθξφβηα. 
5. ηπιεφο θαζαξφ κάθνο πΪλσ απφ 13 εθαηνζηΪ (γηα θνιπηθΪ) , κε ην πψκα 16+ εθαηνζηΪ 

(επέ πνηλά απφξξηςεο). 
6. Να θΫξεη κεγΪιε εηηθΫηα γηα ηα δεκνγξαθηθΪ ζηνηρεέα αζζελψλ. 
7. Σν Ϊλνηγκα ηνπ ζηπιενχ λα απνδεηθλχεηαη. 
8. ΚΪζε ζηπιεφο λα θΫξεη ηελ νλνκαζέα ζξεπηηθνχ πιηθνχ επέ ηνπ ζηπιενχ θαη επέ ηηο 

κεκνλσκΫλεο πιάξσο πιαζηηθνπνηεκΫλεο εμσηεξηθάο ζπζθεπαζέαο (πιαζηηθνπνηεκΫλν 
πεξηηχιηγκα). 

9. Πιαζηηθφ ζηπιενχ : πνιππξνππιΫλην πςειάο δηαθΪλεηαο θαη αληνράο. 
10.  πζθεπαζέα : Πιάξσο πιαζηηθνπνηεκΫλε ζπζθεπαζέα γηα θαιχηεξε δηαηάξεζε ηεο 

απνζηεέξσζεο, αλΪ Ϋλα. Σν kit λα πεξηΫρεη 500-700 ζηπιενχο αλΪ 30-50 ζε μερσξηζηά 
ζπζθεπαζέα. 

11. Ζκεξνκελέα ιάμεο :  ΠΪλσ απφ 1 Ϋηνο. Να εέλαη ζαθάο (εκΫξα - κάλαο - Ϋηνο) (επέ πνηλά 
απφξξηςεο).  
 

 
ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΑ ΑΔΡΟΒΗΑ, CO2, ΜΗΚΡΟΑΔΡΟΦΗΛΑ ΜΗΚΡΟΒΗΑ 

 

kit γηα απηόλνκε επώαζε ζε ζαθνπιΪθηα 
1. Σα ζαθνπιΪθηα λα Ϋρνπλ ρσξεηηθφηεηα 5 ηξπβιέα γηα αλαεξφβηα θαη 3-4 ηξπβιέα γηα 

κηθξναεξφθηια / CO2. 
2. ΜΫζνδνο αζθνξβηθνχ νμΫσο ρσξέο ρξάζε πγξνχ γηα ελεξγνπνέεζε θαη ρσξέο ρξάζε 

θαηαιχηε ζπλζάθεο αλαεξνβέσλ ζε 20-30 ιεπηΪ. 
3. Πιαζηηθφ αλζεθηηθφ, πςειάο θαζαξφηεηαο ρσξέο ζρΫδηα ά γξΪκκαηα. 
4. Σα kit λα δηαηέζεληαη θαη κεκνλσκΫλα (μερσξηζηΪ ζαθνπιΪθηα, γελλάηξηεο, clips, δεέθηεο) 

γηα νηθνλνκέα ρξάζεο. 
5. Γεέθηεο ξεζαδνπξέλεο (γξάγνξε ελεξγνπνέεζε – Ϋλδεημε) λα πξνζθεξζεέ μερσξηζηΪ γηα 

ρξάζε θαη ζε Ϊιιεο κεζφδνπο. 
6. Να Ϋρνπλ ζάκαλζε CE. 
7. ε πεξέπησζε πξνζθνξΪο πιηθψλ πνπ δελ απαηηνχλ clip λα ππΪξρεη ηξφπνο (εγγπεκΫλα) 

λα αληηιεθζεέ Ϊκεζα ν ρξάζηεο ηελ πηζαλά θαθά ρξάζε (κε πιάξεο θιεέζηκν) πνπ ζα 
νδεγνχζε ζε ιΪζνο αμηνιφγεζε ηεο αλΪπηπμεο ιφγσ εηζξνάο O2 (θαη ζα θαηΫζηξεθε ηελ 
γελλάηξηα ζπλζεθψλ). 

 
 
MANUAL TESTS 

1. Optochine / Bacitracin. ΠξνζθνξΪ γηα θit 5x50 δηζθέσλ, Bacitracin 0,05IU θαη 10IU. 
ΜεγΪιε ζηαζεξφηεηα. κε αθπγξαληηθφ αλΪ blister ησλ 50 δηζθέσλ. 

2. ΟΥ strips 
 

ΓΗΚΗΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ 
1. Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο CLSI / WHO / EUCAST 
2. Να πξνζθΫξνληαη θαη δηζθέα δηαθνξεηηθάο ζπγθΫληξσζεο αληηβηνηηθνχ (πΪλσ απφ 130 

δηαθνξεηηθΪ αληηβηνηηθΪ  θαη ζπγθεληξψζεηο). 
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3. kit θαηΪ πξνηέκεζε ησλ 4-5fl x 50 δηζθέα κε ιάμε Ϊλσ ησλ 2,5 εηψλ γηα θΪιπςε ηφζν ησλ 
κεγΪισλ φζν θαη ησλ κηθξψλ ρξάζεσλ (δηζθέα πνπ ζπαλέσο ρξεζηκνπνηνχληαη). κε 
αθπγξαληηθφ αλΪ blister ησλ 50 δηζθέσλ γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα Ϋσο ηελ ιάμε. 

4. Να πεξηιακβΪλνληαη ζηελ πξνζθνξΪ ζπλδπαζκνέ αληηβηνηηθψλ. Γηα νκνηνκνξθέα 
αλΪιπζεο ηνπ θφζηνπο θαη θαηαθχξσζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ κεηνδφηε ζα πξΫπεη φια ηα 
δηζθέα λα Ϋρνπλ έδην θφζηνο ρξάζεο. (επέ πνηλά απφξξηςεο). 

5. Να πεξηΫρνληαη ζηελ ιέζηα λεφηεξα αληηκπθεηηαζηθΪ θΪξκαθα ζπγθΫληξσζε CLSI θαζψο 
θαη φια ηα λεφηεξα αληηβηνηηθΪ πρ Doripenem. 

6. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ζα αμηνινγεζεέ ε πξνεγνχκελε ζπκβαηηθά εκπεηξέα θαη ε γξάγνξε 
αληαπφθξηζε ζηηο παξαγγειέεο ηνπ λνζνθνκεένπ. 

7. Γηα ιφγνπο ζπληνληζκνχ παξαγγειηψλ ζα εθηηκεζεέ ε πξνζθνξΪ ησλ πεξηζζνηΫξσλ απφ 
ηα δεηνχκελα δηζθέα (ιέζηα ) θαη ε ζπκβαηφηεηα κε dispenser ηεο έδηαο εηαηξεέαο.  

8. Να πξνζθεξζνχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα CLSI approved δηζθέα (ζπγθεληξψζεηο). 
9. Ζ εηαηξεέα λα πξνζθνκέζεη ιέζηα κε φια ηα πξνζθεξφκελα δηζθέα θαη λα ππνδεηθλχεη ηα 

CLSI levels. (επέ πνηλά απφξξηςεο). 
10. Οη εηαηξεέεο λα πεξηΫρνπλ ζηελ γθΪκα ησλ δηζθέσλ θαη φια ηα λεφηεξα αληηβηνηηθΪ πξνο 

επηινγά.  
11. ΑληηβηνηηθΪ γηα Gram- / Gram+ κηθξφβηα ζα θαηαθπξσζνχλ ζηνλ έδην κεηνδφηε γηα ιφγνπο 

ζπληνληζκνχ ησλ παξαγγειηψλ. 
12. H ζπζθεπαζέα ζα απνηειΫζεη ζνβαξφ θξηηάξην θαηαθχξσζεο ιφγσ ηνπ φηη πνιιΪ δηζθέα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπΪληα. 
 
 
LATEX ΚΗΣ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΥΡΖΖ 

1. Να δηαζΫηνπλ πςειά εηδηθφηεηα θαη επαηζζεζέα (επηδφζεηο πξντφληνο) νη νπνέεο ζα 
πξΫπεη λα δειψλνληαη ζε prospectus θαη ζηελ ηερληθά πεξηγξαθά. 

2. Να πξνζθεξζνχλ θαη μεξΪ (dry) kit κε κεγΪιε εκεξνκελέα ιάμεο. 
3. Όια ηα kit λα εέλαη πιάξε (controls, θΪξηεο αλαθέλεζεο, sticks). 
4. ΔηδηθΪ γηα ηελ κΫζνδν Lancefield (Strep kit) λα πξνζθεξζνχλ θαη κεκνλσκΫλεο φιεο νη 

νκΪδεο (5) γηα νηθνλνκέα ρξάζεο. Να αλαθεξζεέ νπσζδάπνηε εηδηθφηεηα γηα ηνπο 
Group D VRE επηζπκεηό 100%. Κηt θαη αλΪιπζε γηα 50 εμεηΪζεηο αθνχ ζπλάζσο 
ρξεζηκνπνηνχληαη παξΪιιεια φιεο νη νκΪδεο. To latex λα εέλαη ρξσκαηηζκΫλν κπιε 
γηα πην εκθαλά αληέδξαζε (ηζρπξά θξνθέδσζε). Να πξνζθεξζεέ kit acid axtraction κε 
φιεο ηηο νκΪδεο γηα κεέσζε ρξφλνπ extraction 

5. E coli O157 λα πξνζθεξζεέ αληηδξαζηάξην μεξΪο ηερλνινγέαο γηα κΫγηζηε αζθΪιεηα 
θαηΪ ηελ ρξάζε.  

 
 
LATEX KIT ΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΥΡΖΖ 

1. Σα kit λα εέλαη πιάξε κε ζεηηθνχο / αξλεηηθνχο κΪξηπξεο, sticks θαη θΪξηεο αλαθέλεζεο. 
2.  Μononucleose / ΗΜ kit  αλνζνρξσκαηνγξαθέα. 
Σν εξγαζηάξην κπνξεέ λα δεηάζεη δεέγκαηα πξνο αμηνιφγεζε. 

 
 
kit MIC ΑΝΣΗΜΤΚΖΣΟΓΡΑΜΑΣΟ 

 Nα πεξηΫρεη 9 αληηβηνηηθΪ ζε εθηεηακΫλε MIC λα αλαθεξζνχλ ηα br. Points πξνο 
αμηνιφγεζε. 

 Να πεξηΫρεη δξαζηηθΫο νπζέεο φισλ ησλ γελεψλ (1ε , 2ε , 3ε) (επέ πνηλά απφξξηςεο). 

 Να πεξηΫρεη Amp, 5FC,  Fluconazole, Intraconazole θαη Ϊιια αληηβηνηηθΪ. 

 Θα εθηηκεζεέ πξνζθνξΪ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ Voriconazole,  Caspofungin, 
Αnidulafungin, Micafungin, Posaconazole ζην έδην kit. 

 Nα πεξηΫρεη πΪλσ απφ 10 αξαηψζεηο αλΪ δξαζηηθά νπζέα ζχκθσλεο κε ην CLSI. 

 Nα εέλαη CLSI / EUCAST approved, νη δξαζηηθΫο νπζέεο λα εέλαη FDA approved. 

 Λφγσ κηθξάο ρξάζεο ζα εθηηκεζνχλ κηθξΪ kit κεγΪιεο εκεξνκελέαο ιάμεο. 

 Να πξνζθΫξεη εχθνιε αλΪγλσζε. 
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 Να πεξηΫρεη ζεηηθφ control. 

  Να πξνζθεξζεέ δσκφο (buffer) RPMI. 

  Να πξνζθεξζνχλ θαη δηζθέα Fluconazole, Voriconazole, Νystatin CLSI approved γηα 
ελαιιαθηηθά ρξάζε  

 
 

ΥΡΧΔΗ 
 Αληηδξαζηάξηα 250ml γηα Ε.Ν (3x250ml), θαη 250ml γηα Gram (πρ Gram 4x250) σο 

πιάξε kit.  

 Όια ηα αληηδξαζηάξηα ζε κνξθά kit λα πεξηΫρνπλ απνρξσκαηηζηηθφ πρ Kynioun Gabbett 
/ Z.N 3x250ml. Oη ρξψζεηο κπθνβαθηεξηδέσλ απνηεινχλ νκΪδα θαη ζα επηιεγεέ Ϋλαο 
κεηνδφηεο θαη γηα ηηο 3 δεηνχκελεο ρξσζηηθΫο. 

 Nα κελ απαηηνχλ νπνηαδάπνηε θαηεξγαζέα (φρη ζπκππθλσκΫλεο).  
 

ΣΑΗΝΗΔ ΟΤΡΧΝ  
Οη ηαηλέεο νχξσλ 10 παξακΫηξσλ πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηά νχξσλ   
ν νπνένο λα θαιχπηεη ηηο παξαθΪησ  πξνδηαγξαθΫο:  

1)  Ο αλαιπηάο λα εέλαη εκηαπηφκαηνο θαη κηθξνχ κεγΫζνπο. 
2)  Να πξαγκαηνπνηεέ εμεηΪζεηο γεληθάο νχξσλ. 
3)  Να δηαζΫηεη νζφλε αθάο πςειάο επθξέλεηαο. 
4)  Ζ βαζκνλφκεζε ηνπ αλαιπηά λα γέλεηαη απηφκαηα, ρσξέο επηπιΫνλ αλαιψζηκν. 
5)  Να δηαζΫηεη εζσηεξηθφ εθηππσηά θαη λα Ϋρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε εμσηεξηθφ 

εθηππσηά, ππνινγηζηά.  
6)  Να δηαζΫηεη κλάκε γηα απνηειΫζκαηα αζζελψλ, φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα. 
7)  Να κε ρξεηΪδεηαη ρξφλνο πξνεηνηκαζέαο ηνπ αλαιπηά.  
8)  ΑλαθνξΪ ηνπ ρξψκαηνο ησλ νχξσλ απφ ηνλ αλαιπηά ζην απαληεηηθφ λα εέλαη 

δπλαηά. 
9) Να κπνξεέ λα αληρλεχζεη κε αηκνιπκΫλα δεέγκαηα γηα ηελ εμΫηαζε αέκαηνο ζην 

επέπεδν ηνπ έρλνπο. 
10)  Οη αληηδξαζηάξηεο ηαηλέεο λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη νπηηθάο αλΪγλσζεο ησλ 

απνηειεζκΪησλ.  
11)  Να πξνζθΫξνληαη νξνέ ειΫγρνπ ά νπνηνδάπνηε Ϊιιν πιηθφ απαηηεέηαη γηα ηελ 

πηζηνπνέεζε ηεο νξζάο ιεηηνπξγέαο ηνπ θαη ηα απαξαέηεηα αλαιψζηκα γηα ηελ 
ιεηηνπξγέα ηνπ αλαιπηά. 

12)  ηελ ηηκά αλΪ εμΫηαζε λα εκπεξηΫρνληαη φια ηα θφζηε (ηαηλέεο νχξσλ, νξνέ 
πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, ινηπΪ αλαιψζηκα). 
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ΛΗΣΑ ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΗ 

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΠΟΟΣΖΣΔ 

Amikacin 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Amoxycillin 2κg. 

Amoxycillin 10κg . 

Amoxycillin 25κg. 

Amoxycillin / Clavulanic acid 3κg (AUGMENTIN) . 

Amoxycillin / Clavulanic acid 30κg (AUGMENTIN) CLSΗ and EUCAST LEVEL 

RECOMMENDATION. 

Ampicillin 2κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ampicillin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ampicillin 25κg.  

Ampicillin / Sulbactam 20κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ampicillin / Sulbactam 30κg. 

Apramycin 15κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Azithromycin 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Aztreonam 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Bacitracin 10units. 

Cafoperazone 75κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Carbenicillin 100κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefaclor 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefadroxil 30κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Cefamandole 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefepime 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefixime 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefonicid 30κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.      

Cefoperazone 30κg.  

Cefoperazone / Sulbactam 105κg.  

Cefotaxime 5κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefotaxime 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefotetan 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefoxitin 30κg CLSΗ  LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefpirome 30κg. 
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Cefpodoxime 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefprozil 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefsulodin 30κg. 

Ceftazidime 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftazidime 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftibuten 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftiofur 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftizoxime 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ceftriaxone 5κg. 

Ceftriaxone 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cefuroxime Sodium 5κg. 

Cefuroxime Sodium 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Cephalexin 30κg. 

Cephalothin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cephazolin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Cephradine 30κg. 

Chloramphenicol 10κg. 

Chloramphenicol 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Chloramphenicol 50κg. 

Ciprofloxacin 1κg. 

Ciprofloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Ciprofloxacin 10κg. 

Clarithromycin 2κg. 

Clarithromycin 5κg. 

Clarithromycin 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Clindamycin 2κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Clindamycin 10κg. 

Cloxacillin 5κg. 

Colistin sulphate 10κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION.  

Colistin sulphate 25κg. 

Colistin sulphate 50κg. 

Compound sulphonamid 300κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Doripenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 
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Doxycycline hydrocloride 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Enrofloxacin 5κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ertapenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Erythromycin 5κg. 

Erythromycin 10κg. 

Erythromycin 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Erythromycin 30κg. 

Florfenicol 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Fluconazole 25κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Flumequine 30κg. 

Fosfomycin / Trometamol 200κg. 

Fosfomycin 50κg. 

Framycetin 100κg. 

Fusidic acid 5κg. 

Fusidic acid 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Fusidic acid 50κg. 

Gentamycin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Gentamycin 120κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Gentamycin 200κg. 

Gentamycin 30κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Imipenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Kanamycin 5κg. 

Kanamycin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Levofloxacin 1κg. 

Levofloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Lincomycin 2κg. 

Lincomycin 10κg. 

Lincomycin 15κg. 

Lincomycin / Neomycin 75κg. 

Lincomycin / Spectinomycin 109κg. 

Linezolid 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Linezolid 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Lomefloxacin 10κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 
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Mecillinam 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Mecillinam 25κg. 

Meropenem 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Metronidazole 5κg. 

Mezlocillin 30κg. 

Metronidazole 50κg. 

Mezlocillin 75κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Minocycline 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Moxifloxacin 1κg. 

Moxifloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Mupirocin 5κg. 

Mupirocin 20κg. 

Mupirocin 200κg. 

Nafcillin 1κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.               

Nalidixic Acid 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Neomycin 10κg. 

Neomycin 30κg. 

Netilmicin 10κg. 

Netilmicin 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Nitrofurantoin 50κg. 

Nitrofurantoin 100κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Nitrofurantoin 200κg. 

Nitrofurantoin 300κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Norfloxacin 2κg. 

Norfloxacin 5κg. 

Norfloxacin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Novobiocin 30κg. 

Novobiocin 5κg. 

Nystatin 100 units.  

Ofloxacin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Oleandomycin 15κg. 

Oxacillin 1κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Oxacillin 5κg. 
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Oxolinic Acid 2κg. 

Oxytetracycline 30κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION.   

Pefloxacin 5κg. 

Penicillin / Novobiocin 40 CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Penicillin V 10κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

PenicillinG 1 unit EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.   

PenicillinG 1,5 units. 

PenicillinG 2 units. 

PenicillinG 5 units. 

PenicillinG 10 units CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Pipemidic acid 20κg. 

Piperacillin 30κg. 

Piperacillin 75κg. 

Piperacillin 100κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Piperacillin / Tazobactam 36κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Piperacillin / Tazobactam 40κg. 

Piperacillin / Tazobactam 85κg. 

Piperacillin / Tazobactam 110κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Pirlimycin 2κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.  

Polymyxin B 300units.  

Quinupristin / Dalfopristin 15κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Rifampicin 2κg. 

Rifampicin 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Rifampicin 30κg. 

Spectinomycin 10κg. 

Spectinomycin 25κg.  

Spectinomycin 100κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Spiramycin 100κg.  

Streptomycin 10κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Streptomycin 25κg. 

Streptomycin 300κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.     

Sulfisoxazole 300κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Sulphafurazole 100κg. 
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Sulphafurazole 300κg. 

Sulphafurazole 500κg. 

Sulphamethoxazole 25κg.  

Sulphamethoxazole 100κg.  

Teicoplanin 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Telithromycin 15κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Tetracycline 10κg.  

Tetracycline 30κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Ticarcillin 75κg CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Ticarcillin / Clavulanic acid 7,5:1 (Timentin 85κg) CLSΗ LEVEL RECOMMENDATION. 

Tigecycline 15κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Tilmicosin 15κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.                                                                          

Tobramycin 10κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Tobramycin 30κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Trimethoprim 1,25κg. 

Trimethoprim 2,5κg. 

Trimethoprim 5κg CLSΗ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

Trimethoprim/Sulphamethoxazole 1:19 25κg (Co-trimoxazole) CLSΗ and EUCAST LEVEL 

RECOMMENDATION.  

Vancomycin 5κg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

Vancomycin 30κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

Voriconazole 1κg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 
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ΘξεπηηθΪ πιηθΪ 

Ϋηνηκα ζε κηθξΪ kit, 

ησλ 1-10 ηξπβιέσλ 

ην αλώηεξν, ιόγσ 

κηθξάο ιάμεο 

ΔΗΓΟ 
 

 
 
 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

    ηξπβιέα 

1 Mc Conkey no 2 200 

2 Blood Agar Base no 2 200 

3 SS modified 250 

4 Mueller Hinton 90mm 350 

5 Mueller Hinton κεγΪιν 60 

6 Chapman   60 

7 Sabouraud κε αληηβηνηηθΪ 60 

8 ΣSA 90 

9 Selenite tube 40 

10 BHI tube 40 

11 Υξσκνγφλα αικνλΫια / XLD 40 

12 Υξσκνγφλα γηα νπξνθαιιηΫξγεηεο 250 

13 Chocolate Vitox 20 

     

 Σαπηνπνέεζε   Test 

1 Gram - 140 

2 Gram + Staph 20 

3 Gram - Strep 40 

4 Αλαεξφβηα 20 

5 Μπθάησλ 20 

      

 πλζάθεο 

αηκόζθαηξαο 
  kit 

1 α/αθνπιΪθηα θαη β/γελλάηξηεο γηα αλαεξφβηα 1 

2 α/αθνπιΪθηα θαη β/γελλάηξηεο γηα Co2 1 
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3 α/αθνπιΪθηα θαη β/γελλάηξηεο γηα κηθξναεξφθηια 1 

4 δεέθηεο απαξαηηάησο κεγΪινη επαλΪγλσζηνη 1 

5 Κιεέζηξα επαλαρξεζηκνπνηνχκελα 1 

     

 Γηζθέα 

Αληηβηνηηθώλ - ΜIC 

strips 

   

1 

Γηζθέα Αληηβηνηηθψλ γηα ρξάζε κε ηεηξΪγσλνπο 

δηαλνκεέο θαη κηθξνχο ζηξνγγπινχο, κηθξά 

ζπζθεπαζέα ησλ 4-5 x 50 discs (40-45 αληηβηνηηθΪ) 

30 kit ησλ 250 

δηζθέσλ 

αληηβηνηηθψλ 

2 dispenser 1 

     

 ΤιηθΪ κεηαθνξΪο 
  

πζθεπαζέα 

 

1 κε Amies w/o charcoal 1 

2 εηδηθνέ ιεπηνέ κε amies θαη ζχξκα 1 

3 Swabs απφ nylon fiber εχθακπηα  1 

     

 ΓηαγλσζηηθΪ 

Γηζθέα 
  kit 

1 Optochin 250 d. 1 

2 Bacitracin 250 d. 1 

3 Oxidase strips 1 

   

Latex - rapid tests   kit 

1 Wright (B. Abortus) 1 

2 Wright (B. Melitensis) 1 

3 Widal  1 

4 IM αλνζνρξσκαηνγξαθέα  Monotest  (επέ πιαθφο) 1 

5 

FOB – Mayer θνπξΪλσλ – λα αληρλεχεη απνθιεηζηηθΪ 

αλζξψπηλε αηκνζθαηξέλε, λα κελ εμαξηΪηαη απφ ηελ 

δέαηηα 

3 
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 Υξώζεηο   kit 

1 May Grounwald 1 

2 Giemsa 1 

3 Υξψζε ΓΔΚ 1 

4 Gram 4x240-250ml κε ζηαηφ θαη ζηαγνλνκεηξηθΪ θι. 1 

5 ZN κε ζηαηφ θαη ζηαγνλνκεηξηθΪ θηαιέδηα 1 

   

Σαηλέεο νύξσλ   Σαηλέεο 

  Σαηλέεο 10-12 παξακΫηξσλ 1.000 

 

 

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 
 

 
 

            Γξ. ΜΗΥΑΖΛ ΓΖΜΟΤΣΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ - ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 ΠΗΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ :   ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1 πκθσλέα επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, φπσο 
αλαιπηηθΪ νξέδεηαη ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ ηεο 
δηαθάξπμεο 

ΝΑΗ   

2 Πηζηνπνέεζε απφ αλεμΪξηεην 
δηαπηζηεπκΫλν ΦνξΫα, γηα ηε 
δηαρεέξηζε ηεο πνηφηεηαο, 
ζχκθσλα κε ην δηεζλΫο ISO 
9001 ά ηζνδχλακν  

ΝΑΗ 
ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
ΗΥΤΟΝΣΟ 
ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ  

  

3 Πξνζθεξφκελα πξντφληα 
πηζηνπνηεκΫλα απφ 
θνηλνπνηεκΫλν Οξγαληζκφ  

ΝΑΗ 
ΖΜΑΝΖ CE 

  

Οη πέλαθεο ζπκκφξθσζεο ηεο δηαθάξπμεο πξΫπεη λα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθά πξνζθνξΪ, 
ζπκπιεξσκΫλνη ζχκθσλα κε ηηο παξαθΪησ επεμεγάζεηο θαη νδεγέεο, ηηο νπνέεο ν ππνςάθηνο 
εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα αθνινπζάζεη (επέ πνηλά απφξξηςεο): 
1. ηε ζηάιε «ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ», πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ νη αληέζηνηρνη ηερληθνέ 
φξνη, ππνρξεψζεηο ά επεμεγάζεηο, γηα ηα νπνέα ζα πξΫπεη λα δνζνχλ αληέζηνηρεο απαληάζεηο.  
2. Αλ ζηε ζηάιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ε ιΫμε «ΝΑΗ», ζεκαέλεη φηη ε αληέζηνηρε 
πξνδηαγξαθά εέλαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ππνςάθην πξνκεζεπηά. ΔΪλ ζπκπιεξσζεέ Ϋλαο 
αξηζκφο πνπ ζεκαέλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κΫγεζνο ηεο πξνδηαγξαθάο, απαηηεέηαη 
ζπκκφξθσζε πξνο απηφλ, ζεσξνχκελν σο απαξΪβαην φξν ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα. 
ΠξνζθνξΫο πνπ απνθιέλνπλ απφ απαξΪβαηνπο φξνπο, απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.  
3. ηε ζηάιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απΪληεζε ηνπ ππνςεθένπ πξνκεζεπηά, πνπ Ϋρεη ηε 
κνξθά ΝΑΗ/ΟΥΗ εΪλ ε αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά πιεξνχηαη ά φρη απφ ηελ πξνζθνξΪ ά Ϋλα 
αξηζκεηηθφ κΫγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληέζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ 
πξνζθνξΪ. Απιά θαηΪθαζε ά επεμάγεζε δελ απνηειεέ απφδεημε πιάξσζεο ηεο πξνδηαγξαθάο 
θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπά Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε ειΫγρνπ θαη επηβεβαέσζεο ηεο πιάξσζεο ηεο 
απαέηεζεο.  
4. ηε ζηάιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεέ ε ζαθάο παξαπνκπά ζε ελφηεηα ηεο ηερληθάο 
πξνζθνξΪο, ε νπνέα ζα πεξηιακβΪλεη αξηζκεκΫλα ΣερληθΪ ΦπιιΪδηα θαηαζθεπαζηψλ, ά 
αλαιπηηθΫο ηερληθΫο πεξηγξαθΫο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ά ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη 
ιεηηνπξγέαο ά αλαθνξΫο κεζνδνινγέαο εγθαηΪζηαζεο θαη ππνζηάξημεο θιπ, πνπ θαηΪ ηελ θξέζε 
ηνπ ππνςεθένπ πξνκεζεπηά ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεέα ησλ «ΠηλΪθσλ πκκφξθσζεο». ηελ 
αξρά ηεο ελφηεηαο θαηαγξΪθεηαη αλαιπηηθφο πέλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.  
5. Δέλαη ηδηαέηεξα επηζπκεηά, ε πιεξΫζηεξε ζπκπιάξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνέεο πξΫπεη 
λα εέλαη θαηΪ ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκΫλεο (π.ρ. Σερληθφ ΦπιιΪδην 3, ζει. 4 παξΪγξαθνο 4, θιπ). 
Αληέζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιΪδην ά ζηελ αλαθνξΪ ζα ππνγξακκηζηεέ ην ζεκεέν πνπ ηεθκεξηψλεη 
ηε ζπκθσλέα θαη ζα ζεκεησζεέ ε αληέζηνηρε παξΪγξαθνο ηνπ «Πέλαθα πκκφξθσζεο», ζηελ 
νπνέα θαηαγξΪθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθά (π.ρ. πξνδ. 4.8)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ - ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

1) ΠΗΝΑΚΑ Η 
Οη ηηκΫο γηα ηηο εμεηΪζεηο κε ζπλνδφ εμνπιηζκφ, πξΫπεη λα πξνζθεξζνχλ σο ν παξαθΪησ 
«ΠΗΝΑΚΑ I», επέ πνηλά απόξξηςεο. 
ηνλ παξαθΪησ «ΠΗΝΑΚΑ Η» πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη ζαθψο ζηηο αληέζηνηρεο ζηάιεο ηα εμάο: 
α. Αλαιπηηθφ θφζηνο αληηδξαζηεξένπ αλΪ εμΫηαζε 
β. Αλαιπηηθφ θφζηνο αλαισζέκσλ ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ calibrators, ησλ controls θαη ηεο 
γξαθηθάο χιεο (εθηππσηηθφ ραξηέ, κειαλνηαηλέεο ά toners) αλΪ εμΫηαζε 
γ. Κφζηνο ζπληάξεζεο, αληαιιαθηηθψλ θαη θφζηνο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ κεραλάκαηνο αλΪ 
εμΫηαζε (ζηαδηαθά απαμέσζά ηνπ) 
δ. πλνιηθφ θφζηνο αλΪ εμΫηαζε, ην νπνέν ζα εέλαη α + β + γ = δ 
Γέλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνζθεξζνχλ θαη επηπιΫνλ αληηδξαζηάξηα, εθηφο ησλ δεηνπκΫλσλ 
εμεηΪζεσλ, θαζψο θαη φια ηα αλαιψζηκΪ ηνπο calibrators θαη controls ά buffers ηα νπνέα ζα 
αμηνινγεζνχλ αλαιφγσο. 
 
ΠΗΝΑΚΑ Η 
 

 
Α/Α 

Δέδνο 
εμΫηαζεο 

Δηάζηνο 
αξηζκόο 
εμεηΪζεσλ 

Κόζηνο 
ζπζθεπαζέαο 

 
α 

 
β 

 
 γ 

πλνιηθό θόζηνο / εμΫηαζε 
α + β + γ = δ 

        

        

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΣΖΗΟ ΚΟΣΟ ΣΧΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

 
Δθηφο ηνπ παξαπΪλσ πέλαθα ζα πξΫπεη λα δνζνχλ αλαιπηηθΪ θαη ηα εμάο: 
α. Ζ ηηκά αλΪ ζπζθεπαζέα φισλ ησλ πιηθψλ (αληηδξαζηεξέσλ, αλαισζέκσλ, αληαιιαθηηθψλ θαη 
φζσλ Ϊιισλ ππνινγέδνληαη ζην θφζηνο), ζχκθσλα κε ηηο νπνέεο ζα αλαθΫξνληαη ζηε ζχκβαζε 
σο ζπκβαηηθΪ εέδε θαη ζα ηηκνινγνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά. 
β. Αθξηβάο αλΪιπζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ επέ κΫξνπο ηηκψλ αλΪ εμΫηαζε γηα ηα α, β, γ 
θαη δ ηνπ παξαπΪλσ «ΠΗΝΑΚΑ I» ζρεηηθΪ κε ηε ζπζθεπαζέα, ζηαζεξφηεηα calibration, 
ζηαζεξφηεηα ηνπ αληηδξαζηεξένπ κεηΪ ην Ϊλνηγκα ηεο ζπζθεπαζέαο ά επέ ηνπ αλαιπηνχ θαη 
νηηδάπνηε Ϊιιν επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα tνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλΪ εμΫηαζε, 
ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηΪζεσλ πνπ πξνζδηνξέδνληαη. 
γ. ΑλΪ ηξέκελν ζα γέλεηαη Ϋιεγρνο θαη ζπζρεηηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ εθηεινπκΫλσλ εμεηΪζεσλ 
θαη ηνπ θφζηνπο ησλ πιηθψλ πνπ ηηκνινγάζεθαλ γηα ην δηΪζηεκα απηφ. 
 
 
 
2) ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ 
ΠΗΝΑΚΑ ΟΣΑΝ ΔΥΟΤΜΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ: 
 

Α/Α Δέδνο ΜνλΪδα 
κΫηξεζεο 

Πνζόηεηα Σηκά 
κνλΪδαο 
ρσξέο 
Φ.Π.Α.   

Σηκά 
παξαηεξε
ηεξένπ 

Κσδηθόο 
παξαηεξε
ηεξένπ 

πλνιηθά 
ηηκά ρσξέο 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. Σειηθά 
ηηκά κε 
Φ.Π.Α. 

          

          

 
Οη ζηάιεο ζηνλ «ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ» ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο λα εέλαη φιεο ζπκπιεξσκΫλεο, επέ 
πνηλά απόξξηςεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 
 

 
Α) ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ..............................……..................…….....…………………………. 
ΚαηΪζηεκα  .............................................................................................………………… 
(Γ/λζε: νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., ηει/λν, fax)  
Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο …………………………………………………………………………..  
ΔΤΡΧ  …………………………………………………………………………………………… 

 
 

Πξνο: 
Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 

 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ.  ..…...........................   ΔΤΡΧ  ............… 

 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιά 
αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο 
κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ ……………….…….. ππΫξ ηεο εηαηξεέαο ………………………………. 
Γλζε …………………………………………………….. γηα ηε ζπκκεηνρά ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν 
δηαγσληζκφ ηεο ……………………….. γηα ηελ πξνκάζεηα / αλΪζεζε ……………………………….. 
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ……………………….. δηαθάξπμά ζαο. 
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρά εηο ηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ 
απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξεέαο θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.  
Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ κε κφλε ηε δάισζά ζαο νιηθΪ 
ά κεξηθΪ, ρσξέο θακέα απφ κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά 
κε ηεο απαέηεζεο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.  
ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 
ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ.  
Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο 
Τπεξεζέαο ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκΪ ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.  
Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ .........................................……….…….......……………………  
(ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ)  
Ο ρξφλνο ηζρχνο πξΫπεη λα εέλαη κεγαιχηεξνο Ϋλα (1) κάλα απφ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξΪο, φπσο ζρεηηθΪ αλαθΫξεηαη ζηε δηαθάξπμε. 

 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην 
Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην 
ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο. 
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Β) ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ..............................……..................…….....…………………………. 
ΚαηΪζηεκα  .............................................................................................………………… 
(Γ/λζε: νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., ηει/λν, fax)  
Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο …………………………………………………………………………..  
ΔΤΡΧ  …………………………………………………………………………………………… 

 
 

Πξνο: 
Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 

 
 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ. .......................   ΔΤΡΧ  ............… 
 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 
αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο 
κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ …………………. ππΫξ ηεο εηαηξεέαο …………………………………...  
Γ/λζε ………………………………………………………. ην νπνέν θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθάο 
αμέαο, πξν Φ.Π.Α., γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ …….………. ζχκβαζεο, πνπ 
ππΫγξαςε καδέ ζαο γηα ηελ πξνκάζεηα / αλΪζεζε ……………………. (αξ. δηαθάξπμεο ………….) 
Σν παξαπΪλσ πφζν ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ κε κφλε ηε δάισζά ζαο νιηθΪ 
ά κεξηθΪ, ρσξέο θακέα απφ κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά 
κε ηεο απαέηεζεο, κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.  
ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 
ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ.  
Ζ παξνχζα εγγχεζά καο αθνξΪ κφλν ηελ παξαπΪλσ αηηέα θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο 
ζε εκΪο, νπφηε γέλεηαη απηνδέθαηα Ϊθπξε θαη δελ Ϋρεη απΫλαληέ καο θακηΪ ηζρχ.  
 
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην 
θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ 
εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄ - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΥΔΓΗΟΤ ΤΜΒΑΖ 
 
 
 

ΤΜΒΑΖ ππ’ αξηζ. …………. 
 

 
ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 

 
ΚΑΗ 

 
ΣΖ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ ………………………………………  

 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ……………………… 
 
 
 
 
 
Αθελόο  
Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. , πνπ εδξεχεη ζην ΥατδΪξη Αηηηθάο, ΗεξΪ Οδφο 343, 
ΥατδΪξη - Σ.Κ. 124 61, κε ΑΦΜ: 090002991 - ΓΟΤ: ΑΗΓΑΛΔΧ - ΥΑΨΓΑΡΗ (ΥΑΨΓΑΡΗ) θαη 
εθπξνζσπεέηαη λφκηκα, γηα ηελ ππνγξαθά ηεο παξνχζαο, απφ ηνλ Πξφεδξν ………………….. , 
θαη ην νπνέν ζην εμάο ζα αλαθΫξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ΑλαζΫηνπζα Αξρά»  
 
 
θαη αθεηΫξνπ 
Ζ εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα ………………………………. πνπ εδξεχεη ……………..…………….. ,  
κε ΑΦΜ: ………… - ΓΟΤ: ………… θαη εθπξνζσπεέηαη λφκηκα απφ ηνλ ……............…………... , 
………………………….. ηεο εηαηξεέαο, θαη ε νπνέα ζην εμάο ζα αλαθΫξεηαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε σο «Πξνκεζεπηάο» 

 
 
 

ΛακβΪλνληαο ππόςε : 
 

1) Σελ ππ. αξηζ. ……..……………….. δηαθάξπμε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ πξνκάζεηα 
……………………………………………………………………………..................................... 

 
2) Σελ ππ΄ αξηζ. ………………....… πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά, πνπ ππνβιάζεθε ζην 

πιαέζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθάξπμεο.  
 

3) Σελ ππ΄ αξηζ. ............................... απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κε ηελ νπνέα 
θαηαθπξψζεθε ην απνηΫιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθάξπμεο, ζηνλ 
Πξνκεζεπηά  

 
4) Σελ ππ΄ αξηζ. …………… απφθαζε αλΪιεςεο ππνρξΫσζεο  ........................................... 

(ΑΓΑ …………………… ) 
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πκθώλεζαλ θαη Ϋθαλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα αθόινπζα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΗΜΟΗ  
Αληέθιεηνο: Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνκεζεπηάο κε Ϋγγξαθε δάισζά ηνπ, ζηελ νπνέα 
πεξηιακβΪλνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθά δηεχζπλζε, 
αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ) νξέδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλΪγθεο επηθνηλσλέαο ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε δάισζά ηνπ απνδΫρζεθε ην δηνξηζκφ 
απηφ. 
Γηνηθεηηθά εληνιά: νηαδάπνηε νδεγέα ά εληνιά δέδεηαη γξαπηψο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
ζηνλ Πξνκεζεπηά ζρεηηθΪ κε ηελ πινπνέεζε ηεο πξνκάζεηαο. 
Έγγξαθν: θΪζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκΫλε ά Ϋληππε εηδνπνέεζε, εληνιά ά νδεγέα ά 
πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη βΪζεη ηεο χκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 
ηειεγξαθεκΪησλ, ησλ ηειενκνηνηππηψλ θαη ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ. 
Πξνκάζεηα: (εέδνο) φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε χκβαζε. 
Ζκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελέα πνπ νξέδεηαη ζηε χκβαζε. 
ΖκΫξα: ε εκεξνινγηαθά εκΫξα. 
Δπηηξνπά Παξαιαβάο: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξέδεηαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά, κε βαζηθΫο αξκνδηφηεηεο ηελ επέβιεςε γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
θαη ηελ παξαιαβά ησλ εηδψλ (ηκεκαηηθά - νξηζηηθά). 
Πξνζεζκέεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθΪ δηαζηάκαηα ζε εκΫξεο, πνπ αξρέδνπλ λα 
ππνινγέδνληαη απφ ηελ επνκΫλε ηεο πξΪμεο, ελΫξγεηαο ά γεγνλφηνο πνπ νξέδεηαη ζηε χκβαζε 
σο αθεηεξέα. Όηαλ ε ηειεπηαέα εκΫξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ζπκπέπηεη κε κε εξγΪζηκε 
εκΫξα, ε πξνζεζκέα ιάγεη ζην ηΫινο ηεο πξψηεο εξγΪζηκεο εκΫξαο κεηΪ ηελ ηειεπηαέα εκΫξα 
ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο. 
ΠξνζθνξΪ: ε αξ. ……… ειεθηξνληθά πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 
ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλέα πνπ ζπλΪπηνπλ θαη ππνγξΪθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε, γηα 
ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο, φπσο εέλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεέ ά ζπκπιεξσζεέ. 
πκβαηηθΪ ηεύρε: Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ 
Πξνκεζεπηά, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη 
πεξηιακβΪλνπλ θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο: α) ηε χκβαζε, β) ηε δηαθάξπμε, γ) ηελ πξνζθνξΪ ηνπ 
Πξνκεζεπηά. 
πκβαηηθό ηέκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληΪιιαγκα γηα ηελ πινπνέεζε ηεο πξνκάζεηαο. 
ΠαξαδνηΫα: Όια ηα πξντφληα πνπ ν Πξνκεζεπηάο ζα παξαδψζεη ά νθεέιεη λα παξαδψζεη ζηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΖ 
Με ηελ παξνχζα, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλαζΫηεη θαη ν Πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη, Ϋλαληη ηεο 
ακνηβάο πνπ αλαθΫξεηαη πην θΪησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνέεζε ηεο πξνκάζεηαο «εέδνο». Ζ 
πξνκάζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά, ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηνπο φξνπο ηεο αξ. ………………. δηαθάξπμεο θαη ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. ................ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
πγθεθξηκΫλα ε πξνκάζεηα πεξηιακβΪλεη ηα ………………………………….…… (εέδε αλαιπηηθΪ) 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Ζ πξνκάζεηα ζα πινπνηεζεέ φπσο νξέδεηαη ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ - ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ 
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ ζα ηζρχεη γηα δψδεθα (12) κάλεο. 
Υξφλνο παξΪδνζεο ησλ εηδψλ εληφο …………. εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε ιάςε θΪζε 
ζρεηηθάο παξαγγειέαο. Ζ παξΪδνζε ησλ εηδψλ ζα γέλεη ζην ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεέ απφ 
ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηνπ Ννζνθνκεένπ, κε κΫξηκλα, επζχλε θαη δαπΪλεο ηνπ Πξνκεζεπηά, 
θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο …………..  

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΣΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΧΝ  
Παξαιαβά ηεο Πξνκάζεηαο 
Γηα ηηο αλΪγθεο ηεο παξαιαβάο ηεο πξνκάζεηαο, ζα ζπζηαζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
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Δπηηξνπά Παξαιαβάο  
ε θΪζε πεξέπησζε θαη ζε νπνηνδάπνηε ζεκεέν ηεο εμΫιημεο ηεο πξνκάζεηαο, εΪλ ε ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά δηαπηζηψλεη κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ηηζΫκελεο 
πξνδηαγξαθΫο, ελεκεξψλεη εγγξΪθσο ηνλ Πξνκεζεπηά, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζε 
δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο θαη λα αλαθΫξεη απηΫο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, εληφο πΫληε (5) εξγΪζηκσλ 
εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκΪησλ.  
Δθφζνλ δηαπηζησζεέ κε ζπκκφξθσζε θαη κεηΪ ηηο δηνξζσηηθΫο ελΫξγεηεο, παξΪιεηςε 
δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ά πξφζεζε παξαπιΪλεζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ηφηε κπνξεέ λα 
γέλεη Ϋλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θάξπμε ηνπ Πξνκεζεπηά σο Ϋθπησηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΗ 
ε πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο παξΪδνζεο ησλ εηδψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηά 
επηβΪιινληαη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 
Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν Πξνκεζεπηάο απνδεέμεη 
φηη ε θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη ζε αλψηεξε βέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Γηθαένπ ά 
ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.  
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ην δηθαέσκα λα θεξχμεη Ϋθπησην ηνλ Πξνκεζεπηά αλ δελ εθπιεξψλεη ά 
εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο. ε πεξέπησζε θάξπμεο ηνπ 
Πξνκεζεπηά εθπηψηνπ, εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  
Οη ρξφλνη ππνινγέδνληαη ζε εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, ηα πνζΪ φπσο πξνβιΫπνληαη ζηε ζχκβαζε 
(κε Φ.Π.Α.) θαη νη πξνζεζκέεο ρσξέο κεηαζΫζεηο.  
Οη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο ησλ παξαδφζεσλ ζα επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζα 
Αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ θαη ζα παξαθξαηνχληαη απφ ηελ 
επνκΫλε πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά.  
Με έδηα σο Ϊλσ απφθαζε, αλαθαινχληαη νη ξάηξεο θαζπζηΫξεζεο, γηα ηπρφλ ηκεκαηηθΫο 
πξνζεζκέεο κφλν αλ ε πξνκάζεηα πεξαησζεέ κΫζα ζηε ζπλνιηθά πξνζεζκέα. Οη ξάηξεο 
θαζπζηΫξεζεο πνπ επηβΪιινληαη γηα ππΫξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ αλαθιεζνχλ 
βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηά, επηπιΫνλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππΫξβαζεο ζπλνιηθάο πξνζεζκέαο πνπ 
Ϋρνπλ επηβιεζεέ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΗΒΖ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 
Ζ ακνηβά πνπ ζα θαηαβιεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ Πξνκεζεπηά αλΫξρεηαη ζην πνζφ 
ησλ ………………………… επξψ (………… €), πιΫνλ ΦΠΑ ……….%   
Ο Πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληΪιιαγκα 
επαξθΫο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο παξνχζαο κεηΪ απφ ζπλνιηθά 
Ϋξεπλα πνπ πξαγκαηνπνέεζε πξηλ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. ην ηέκεκα 
πεξηιακβΪλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο ακνηβΫο ηξέησλ θαζψο θαη νη δαπΪλεο ηνπ Πξνκεζεπηά γηα 
ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο, ρσξέο θακέα πεξαηηΫξσ επηβΪξπλζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.  
Οη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 
ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  
Ζ πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηΪζηεκα θαη φρη πΫξα ησλ εμάληα 
(60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ ηηκνινγένπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ν.4152/2013 
(ΦΔΚ 107/η. Α΄) θαη βΪζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκάο θαη ινηπψλ ζηνηρεέσλ πνπ 
πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα γηα ηελ εμφθιεζε 
ηέηισλ πιεξσκάο ά ηελ εέζπξαμε απαηηάζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθΪ 
θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο θιπ) θαη κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ 
εληΪικαηνο απφ ηνλ Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ.  
Ο πξνκεζεπηάο επηβαξχλεηαη κε παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηΪμεηο (Ν. 2238/94) φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη.  
ηελ ακνηβά ηνπ Πξνκεζεπηά, ρσξέο ΦΠΑ, πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ λφκηκεο θξαηάζεηο, 
σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε.  
Όια ηα ηηκάκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθΪ θαη ηηκΫο κνλΪδνο), παξακΫλνπλ ζηαζεξΪ 
θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακέα αλαζεψξεζε ά αχμεζε Ϋσο ηελ ζπκβαηηθά εκεξνκελέα 
νινθιάξσζεο ηεο πξνκάζεηαο.  
Σνλ Πξνκεζεπηά βαξχλνπλ νη παξαθΪησ λφκηκεο θξαηάζεηο: 

 Φφξνο 4%  
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 ΚξΪηεζε 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο  

 ΚξΪηεζε 0,10% ππΫξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. πιΫνλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      
 
Ο Φ.Π.Α ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν. 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο, ν Πξνκεζεπηάο θαηΫζεζε ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηε κε 
αξηζκφ …………… εγγπεηηθά επηζηνιά ηεο ………… ΣΡΑΠΔΕΑ, πνζνχ …………… επξψ 
(…………€) (5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο ηνλ ΦΠΑ), ηζρχνο κΫρξη ………………. , ε νπνέα 
Ϋρεη ζπληαρζεέ θαηΪ ην αληέζηνηρν ππφδεηγκα ηεο δηαθάξπμεο. 
Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ζα απνδεζκεπηεέ Ϊπαμ θαη ζα επηζηξαθεέ κεηΪ ηελ 
νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ησλ εηδψλ, χζηεξα απφ ηελ Ϋγγξαθε εθθαζΪξηζε ησλ 
ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 
Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ.  
Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ 
Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε πξνο ηελ εγγπάηξηα ηξΪπεδα θαη θνηλνπνέεζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηά ζε 
πεξέπησζε παξΪβαζεο θΪπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ά / θαη ηεο δηαθάξπμεο θαη ζε δηΪζηεκα 
…………εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνέεζε απηάο γηα επηθεέκελε θαηΪπησζε.  

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ 
Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη 
ζηελΪ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε 
παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνκάζεηα.  
Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα παξέζηαηαη ζε ππεξεζηαθΫο ζπλεδξηΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 
πνξεέα θαιάο εθηΫιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (ηαθηηθΫο θαη Ϋθηαθηεο), παξνπζηΪδνληαο ηα 
απαξαέηεηα ζηνηρεέα γηα ηελ απνηειεζκαηηθά ιάςε απνθΪζεσλ.  
ε πεξέπησζε αλσηΫξαο βέαο, ε απφδεημε απηάο βαξχλεη εμ’ νινθιάξνπ ηνλ Πξνκεζεπηά, ν 
νπνένο ππνρξενχηαη πξν ηεο ιάμεο ηεο εκεξνκελέαο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, λα αλαθΫξεη 
εγγξΪθσο θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ ππεξεζέα ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα.  
Ο Πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα πινπνηάζεη θαη λα παξαδψζεη ηα ζπκβαηηθΪ 
εέδε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθΪ Ϊξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο 
πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκΫξνπο εξγαζέεο, ψζηε λα αληαπνθξηζεέ ζηηο απαηηάζεηο ηεο 
ζχκβαζεο.  
Ο Πξνκεζεπηάο εγγπΪηαη θαη θΫξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ πξνβιΫπνληαη ά 
απνξξΫνπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο 
ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε ηξέηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο.  
Ο Πξνκεζεπηάο ζα ελεξγεέ κε επηκΫιεηα θαη θξνληέδα, ψζηε λα εκπνδέδεη πξΪμεηο ά 
παξαιεέςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ απνηΫιεζκα αληέζεην κε ην ζπκθΫξνλ ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.  
Απαγνξεχεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηά λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο νπνηεζδάπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη 
επζχλεο, πνπ απνξξΫνπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
  
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο χκβαζεο αιιΪ θαη κεηΪ ηε ιάμε ά ιχζε απηάο, ν Πξνκεζεπηάο ζα 
αλαιΪβεη ηελ ππνρξΫσζε λα ηεξάζεη εκπηζηεπηηθΫο θαη λα κε γλσζηνπνηάζεη ζε νπνηνδάπνηε 
ηξέην, νπνηαδάπνηε Ϋγγξαθα ά πιεξνθνξέεο πνπ ζα πεξηΫιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηΪ ηελ 
εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπέζεο ζα αλαιΪβεη ηελ ππνρξΫσζε λα κελ 
γλσζηνπνηάζεη κΫξνο ά ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ ζα εθηειΫζεη ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε 
Ϋγγξαθε Ϋγθξηζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 
Δηδηθφηεξα: 
Ο Πξνκεζεπηάο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζε φζνπο ππαιιάινπο 
αζρνινχληαη Ϊκεζα κε ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο πξνκάζεηαο θαη δηαζθαιέδεη φηη νη ππΪιιεινη 
απηνέ εέλαη ζε πιάξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη 
ερεκχζεηαο. Ο Πξνκεζεπηάο κεηαθΫξεη απηΫο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδάπνηε 
ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ, γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο πξνκάζεηαο. 
ε θΪζε πεξέπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξάζε ά εθκεηΪιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνέεο ζα 
πεξηΫιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Πξνκεζεπηά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν, νη νπνέεο εέλαη εκπηζηεπηηθΫο γηα 
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ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο απηάο. Χο εκπηζηεπηηθΫο 
πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα λννχληαη φζα δελ εέλαη γλσζηΪ ζε ηξέηνπο, αθφκα θαη αλ δελ Ϋρνπλ 
ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηα. 
Ο Πξνκεζεπηάο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα δηαζθαιέδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ 
πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρεέσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζέαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 
αζρνινχληαη κε ηε πξνκάζεηα, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγάο, δηαξξνάο ά κεηαθνξΪο ζε Ϊιια 
Ϊηνκα, ρψξνπο ά εηαηξεέεο. Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 
γηα ηα κΫηξα πνπ παέξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηά. 
ε πεξέπησζε πνπ ππΪξμεη δηαξξνά πιεξνθνξηψλ, ε νπνέα απνδεδεηγκΫλα νθεέιεηαη ζηνλ 
Πξνκεζεπηά, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα θΪλεη ρξάζε ησλ δηαηΪμεσλ «πεξέ 
πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκά θαη απνδεκέσζε γηα φιεο ηηο Ϊκεζεο θαη 
Ϋκκεζεο, ζεηηθΫο ά θαη απνζεηηθΫο δεκέεο πνπ ζα Ϋρεη θαηΪ πεξέπησζε ππνζηεέ θαζψο επέζεο θαη 
λα πξνβεέ ζηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηά, θεξχζζνληαο ηνλ Ϋθπησην. 
Όιεο νη εθζΫζεηο θαη ηα ζπλαθά ζηνηρεέα φπσο ρΪξηεο, δηαγξΪκκαηα, ζρΫδηα, πξνδηαγξαθΫο, 
πιΪλα, ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα, ππνινγηζκνέ θαη θΪζε Ϊιιν ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ά πιηθφ πνπ απνθηΪηαη, 
ζπγθεληξψλεηαη ά θαηαξηέδεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηά θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εέλαη 
εκπηζηεπηηθΪ θαη αλάθνπλ θαηΪ θπξηφηεηα ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ο Πξνκεζεπηάο κφιηο 
νινθιεξψζεη ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, παξαδέδεη φια ηα Ϋγγξαθα θαη ηα ζηνηρεέα ζηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ο Πξνκεζεπηάο κπνξεέ λα θξαηΪ αληέγξαθα απηψλ ησλ εγγξΪθσλ θαη 
ζηνηρεέσλ, αιιΪ δελ επηηξΫπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεέ γηα ζθνπνχο Ϊιινπο απφ ηεο ζχκβαζεο, 
ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη 
δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 2121/1993 πεξέ πλεπκαηηθάο ηδηνθηεζέαο. 
ε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αγσγάο ά ελδέθνπ κΫζνπ θαηΪ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο απφ ηξέην γηα 
νπνηνδάπνηε ζΫκα ζρεηηθΪ κε δηθαηψκαηα επέ ηνπ ινγηζκηθνχ ά ηνπ εμνπιηζκνχ, ε ΑλαζΫηνπζα 
Αξρά νθεέιεη λα εηδνπνηάζεη ακΫζσο θαη γξαπηΪ κε φιεο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο ηνλ 
Πξνκεζεπηά, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα ακπλζεέ, δηθαζηηθΪ θαη εμσδηθαζηηθΪ, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, Ϋλαληη ηνπ ηξέηνπ. ε θΪζε πεξέπησζε, ν Πξνκεζεπηάο αθελφο βαξχλεηαη 
κε φια ηα Ϋμνδα ηα νπνέα ζα θιεζεέ λα θαηαβΪιεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη θΪζε δηθαζηηθάο δαπΪλεο ά ακνηβάο δηθεγφξσλ, αθεηΫξνπ 
ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα θΪζε ζεηηθά ά απνζεηηθά δεκέα πνπ ζα 
ππνζηεέ απφ ελδερφκελε απνδνρά ηεο παξαπΪλσ αγσγάο ά ηνπ Ϋλδηθνπ κΫζνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 
Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 
ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο 
βέαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Γηθαένπ. 
Ο Πξνκεζεπηάο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε 
γεγνλφο πνπ εκπέπηεη ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ 
πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ πξν ηεο ιάμεο ηεο 
εκεξνκελέαο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη (20) πεξαηηΫξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ 
αέηεκα ηνπ Πξνκεζεπηά, δηαθνξεηηθΪ, κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο, ηεθκαέξεηαη 
απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο. 

 
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΟΛΖ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΚΑΗ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα αλαζηεέιεη ηελ εθαξκνγά κΫξνπο ά ηνπ ζπλφινπ 
ηεο παξνχζαο, κε Ϋγγξαθε γλσζηνπνέεζε ζηνλ Πξνκεζεπηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 
Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Π.Γ. 118/2007). ηελ πεξέπησζε απηά ν Πξνκεζεπηάο δελ 
δηθαηνχηαη θακέα απνδεκέσζε Ϊιισο παξαηηεέηαη απηάο. ηελ γλσζηνπνέεζε απηά 
πξνζδηνξέδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηελ αλαζηνιά, ε εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο 
θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηΪξθεηα ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο αλαζηνιάο ν 
Πξνκεζεπηάο απαιιΪζζεηαη εθεέλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιάξσζε ησλ νπνέσλ 
Ϋρεη αλαζηαιεέ.  
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα θαηαγγεέιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Πξνκεζεπηά 
κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ 
Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ. ηελ πεξέπησζε απηά, ν Πξνκεζεπηάο πΫξαλ ηεο ακνηβάο γηα ηε 
πξνκάζεηα, πνπ Ϋρεη εθηειΫζεη κΫρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειέαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη 
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θαλΫλα επηπιΫνλ πνζφ σο απνδεκέσζε, εθηφο ησλ παξαγγειηψλ πξντφλησλ πνπ 
απνδεδεηγκΫλα Ϋρνπλ πξνεγεζεέ ηεο θαηαγγειέαο θαη εθφζνλ απηΪ ηειηθψο παξαιεθζνχλ.  
ε πεξέπησζε ιχζεο ά πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηά πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ αξρά ηεο παξνχζαο 
ά ζΫζεο ηεο πεξηνπζέαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη 
απηνδέθαηα απφ ηελ εκΫξα επΫιεπζεο ησλ αλσηΫξσ γεγνλφησλ. ε ηΫηνηα πεξέπησζε 
θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ θαη ε εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πνπ πξνβιΫπεηαη 
ζηελ παξνχζα.  
Ζ παξνχζα ζχκβαζε κπνξεέ λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Τπεξεζέα ά λα 
αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλά ζπκθσλέα ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεέ Ϊιιε ζχκβαζε ζηα 
πιαέζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε ζπκθεξφηεξνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ ά 
ππεξεζέα.  

 
ΑΡΘΡΟ 13. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΧΝ ΤΜΒΑΖ 
Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γέλεηαη κφλνλ κε κεηαγελΫζηεξε γξαπηά θαη 
ξεηά ζπκθσλέα ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 
118/2007. 

 
ΑΡΘΡΟ 14. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη εθηειεζηεέ φηαλ παξαδνζεέ νξηζηηθΪ ην ζχλνιν ησλ εηδψλ, γέλεη ε 
απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο 
ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα 
πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ, ε αξ. …………….……….. δηαθάξπμε ηνπ ζρεηηθνχ 
δηαγσληζκνχ θαη ε αξ…………….…. ειεθηξνληθά πξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά απνηεινχλ 
ζπκπιεξσκαηηθΪ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθΪ ηεχρε. ε πεξέπησζε αζΪθεηαο ά 
δηαθνξεηηθάο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ , ε ζεηξΪ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο 
εέλαη ε αθφινπζε: 
α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε  
β) Ο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ 
γ) Ζ δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ  
δ) Ζ πξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ 
Γηα ηα ζΫκαηα πνπ θαζνξέδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλΫλα ζπλαθΫο θεέκελν ά Ϋγγξαθν ά ζηνηρεέν 
πξνυπΪξρνλ απηάο δελ Ϋρεη νπνηαδάπνηε ηζρχ ά κπνξεέ λα ιεθζεέ ππ΄ φςε γηα ηελ εξκελεέα 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξέδεηαη δηαθνξεηηθΪ ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 
Αληέθιεηνο ηνπ Πξνκεζεπηά, ζηνλ νπνέν κπνξνχλ λα γέλνληαη φιεο νη θνηλνπνηάζεηο απφ ηελ 
ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνο ηνλ Πξνκεζεπηά νξέδεηαη κε ηελ παξνχζα ν θ.………………………., 
ηει/λν: ……………… , fax …………….. 
Ζ θνηλνπνέεζε εγγξΪθσλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζηνλ Πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη ηαρπδξνκηθΪ 
ζηε δηεχζπλζε ………………………………………………………………….. απηά ά κε FAX. 

 
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ - ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 
Ο Πξνκεζεπηάο θαη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκέδνπλ θΪζε δηαθνξΪ πνπ 
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρΫζεηο θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ζα ππνγξαθεέ, κε βΪζε ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
Δπέ δηαθσλέαο, θΪζε δηαθνξΪ ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθΪ δηθαζηάξηα θαη ζπγθεθξηκΫλα ηα 
Γηθαζηάξηα ……………………………., εθαξκνζηΫν δε δέθαην εέλαη ην Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ. 
Γελ απνθιεέεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κΫξε, λα 
πξνβιεθηεέ ζηε ζχκβαζε πξνζθπγά ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, αληέ ησλ δηθαζηεξέσλ, ζε δηαηηεζέα 
ζχκθσλα πΪληα κε ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλάζνπλ. Αλ δελ 
επΫιζεη ηΫηνηα ζπκθσλέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επέιπζε ηεο δηαθνξΪο αλάθεη ζηα ΔιιεληθΪ 
Γηθαζηάξηα θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν. 
Ζ παξνχζα, αθνχ γξΪθηεθε ζε ηξέα (3) φκνηα αληέηππα, αλαγλψζζεθε, βεβαηψζεθε, 
ππνγξΪθεθε σο Ϋπεηαη θαη Ϋιαβε απφ Ϋλα αληέηππν ν θαζΫλαο ησλ ζπκβαιινκΫλσλ. 

 
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
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