
 
 
 
 

                
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ      
Φ.N.A. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ» N.Π.Γ.Γ.     ΥΑΨΓΑΡΙ   10-3-2017                  
IEΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ - T.K. 124 61      
ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ        
ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171 
FAX  : 213 2046400 
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 2685 / 769985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ  

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ - ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ - ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (CPV: 33696500-0) 

ΟΠΧ ΠΔΡΙΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΑΝΑ ΔΙΓΟ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 47.325,33 € ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ (ΚΑΔ 1359) 
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Α. ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
 

Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

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

ΚΧΓΗΚΟ CPV 
 

33696500-00 

ΚΑΔ 
 

1359 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 
 

Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΖ ΣΗΜΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 
 

ΣΔΔΡΔΗ (4) ΜΖΝΔ 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

47.325,33 ΔΤΡΧ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ  

ΝΟΜΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

Δ ΔΤΡΧ (€) 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
 

ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ (120) ΖΜΔΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΣΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

23-3-2017 εκΫξα ΠΫκπηε θαη ψξα 09:00΄ π.κ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ 
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΦΝΑ «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ.  
ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΗ - Σ.Κ. 124 61 
ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ-ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

23-3-2017 εκΫξα ΠΫκπηε θαη ψξα 09:30΄ π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ.  
ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΗ - Σ.Κ. 124 61 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΚΡΑΣΖΔΗ - ΦΟΡΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

ΟΗ ΣΗΜΔ ΤΠΟΚΔΗΝΣΑΗ ΣΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 
ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ ΝΟΜΗΜΔ ΚΡΑΣΖΔΗ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ 
 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ - ΚΖΜΓΖ - ΗΣΟΣΟΠΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 
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Β. Σν Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. Ϋρνληαο ππφςε: 

 

Η. Σνπο Νφκνπο θαη ηα ΠξνεδξηθΪ ΓηαηΪγκαηα:  

1. Σν Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247/η. Α΄/27-11-1995) «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ 
ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

2. Σν Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η. Α΄/9-3-1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο 
Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

3. Σν Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248/η. Α΄/7-11-2000) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ 
ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο», φπσο ηζρχεη. 

4. Σν Ν.2889/2001 (ΦΔΚ 37/η. Α΄/2-3-2001) «Βειηέσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ 
Δζληθνχ πζηάκαηνο Τγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

5. Σν Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/η. Α΄/5-6-2003) «Πξνζαξκνγά ηεο ειιεληθάο 
λνκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ 
θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο».  

6. Σν Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/η. Α΄/14-2-2005) «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο 
δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 
δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ», φπσο ηζρχεη. 

7. Σν Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η. Α΄/4-4-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 
Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

8. Σν Ν.3414/2005 (ΦΔΚ 279/η. Α΄/10-11-2005) «Σξνπνπνέεζε ηνπ λ.3310/2005 
“ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ 
θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ” (ΦΔΚ 30/Α΄/14-2-2005)», 
φπσο ηζρχεη. 

9. Σν Ν.3527/2007 (ΦΔΚ 25/η. Α΄/9-2-2007) «Κχξσζε ζπκβΪζεσλ ππΫξ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο 
Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη.  

10. Σν Ν.3548/2007 (ΦΔΚ 68/η. Α΄/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ 
θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», 
φπσο ηζρχεη. 

11. Σν Ν.3580/2007 (ΦΔΚ 134/η. Α΄/18-6-2007) «Πξνκάζεηεο ΦνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ 
απφ ην Τπνπξγεέν Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο 
ηζρχεη. 

12. Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/η. Α΄/13-7-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα” θαη Ϊιιεο 
δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη.   

13. Σν Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/η. Α΄/2-3-2011) «ΓηαξζξσηηθΫο αιιαγΫο ζην ζχζηεκα 
πγεέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

14. Σν Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/η. Α΄/15-9-2011) «χζηαζε εληαέαο 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», φπσο 
ηζρχεη. 

15. Σν Ν.4024/2011 (ΦΔΚ 226/η. Α΄/27-10-2011) «πληαμηνδνηηθΫο ξπζκέζεηο, εληαέν 
κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθά εθεδξεέα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθαξκνγάο ηνπ 
κεζνπξφζεζκνπ πιαηζένπ δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο 2012-2015»,φπσο ηζρχεη. 

16. Σν Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107/η. Α΄/9-5-2013) «Δπεέγνληα κΫηξα εθαξκνγάο ησλ 
λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013», φπσο ηζρχεη.  

17. Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/η. Α΄/29-5-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

18. Σν Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄/26-3-2014) «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο - 
Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ 
ΣνκΫα - Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ.318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπΫο 
ξπζκέζεηο», φπσο ηζρχεη.  
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19. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η. Α΄/5-8-2016) «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
δηαηΪθηεο». 

20. Σν Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η. Α΄/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο Οδεγέεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)», φπσο ηζρχεη. 

21. Σν Ν.4430/2016 (ΦΔΚ 205/η. Α΄/31-10-2016) «Κνηλσληθά θαη ΑιιειΫγγπα 
Οηθνλνκέα θαη αλΪπηπμε ησλ θνξΫσλ ηεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη. 

22. Σν Ν.4441/2016 (ΦΔΚ 227/η. Α΄/6-12-2016) «Απινπνέεζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο 
επηρεηξάζεσλ, Ϊξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδέσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπΫο 
δηαηΪμεηο», φπσο ηζρχεη.      

 

 

ΗΗ. Σηο απνθΪζεηο: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., «Έγθξηζε “ΣππνπνηεκΫλνπ 
Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γάισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ Ϊξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 4412/2016 
(Α΄ 147), γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ 
νδεγηψλ.», (ΦΔΚ 3698/η. Β΄/16-11-2016).     

2. Σελ απφθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2297/2-2-2017 πλεδξέαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζΫκα 3ν , «Έγθξηζεο δηελΫξγεηαο ζπλνπηηθνχ 
(πξφρεηξνπ) δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκάζεηα αληηδξαζηεξέσλ». 

3. Σελ απφθαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2295/22-12-2016 πλεδξέαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιένπ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζΫκα 11ν , «Ννκηκνπνέεζε ππνγξαθψλ Ϋηνπο 
2017». 

4. Σελ Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο ηνπ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 
κε αξ. πξση. 1534/768834/9-2-2017 (ΑΓΑ: 6ΠΗΗ469Ζ27-ΞΧΞ). 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκάζεηα αληηδξαζηεξέσλ αηκαηνινγηθψλ - 
αλνζνινγηθψλ - βηνρεκηθψλ - κηθξνβηνινγηθψλ εμεηΪζεσλ θαη ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ (CPV: 
33696500-0), φπσο πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ αλΪ θαηεγνξέα, εέδνο θαη πνζφηεηα ζην 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄, ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 47.325,33 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ 
πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηεο ηηκάο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ν : ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 

ΔΠΧΝΤΜΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΗ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ 124 61 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ 213 2046170, -171, -284 

FAX 213 2046400 

ΗΣΟΣΟΠΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ www.dromokaiteio.gr 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ν : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
2.1 Αληηθεέκελν δηαγωληζκνύ:  
Πξνκάζεηα αληηδξαζηεξέσλ αηκαηνινγηθψλ - αλνζνινγηθψλ - βηνρεκηθψλ - 
κηθξνβηνινγηθψλ εμεηΪζεσλ θαη ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ (CPV: 33696500-0). 
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2.2 Πξνϋπνινγηζκόο δηαγωληζκνύ:   

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΠΟΟ  

1 ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 2.065,59 € 

2 ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 16.500,00 € 

3 ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 17.000,00 € 

4 ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 2.600,00 € 

ΤΝΟΛΟ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ) 38.165,59 € 

ΤΝΟΛΟ (ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ) 47.325,33 € 

Ζ δαπΪλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκεένπ θαη 
εηδηθφηεξα ηνλ ΚΑΔ 1359. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ν : ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Ζ δηΪξθεηα ησλ ζπκβΪζεσλ πνπ ζα ζπλαθζνχλ νξέδεηαη ζε ηΫζζεξεηο (4) κάλεο απφ ηελ 
εκεξνκελέα ηεο ππνγξαθάο ηνπο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ν : ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Ζ δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 117 ηνπ 
Ν.4412/2016 «πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο» θαη ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο. Κξηηάξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 
νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζεη ηεο ηηκάο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 
25 ηνπ Ν. 4412/2016, Ϋρνπλ νη εμάο: 
1.Τπνςάθηνη ά πξνζθΫξνληεο θαη ζε πεξέπησζε ελψζεσλ ηα κΫιε απηψλ, νη νπνένη 

κπνξνχλ λα εέλαη θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα εγθαηεζηεκΫλα ζε:  

α) ζε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο  

β) ζε θξΪηνο- κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) 

γ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο 

ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο Η ηεο Ϊλσ πκθσλέαο θαζψο θαη 

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ 

θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα 

δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ.  

 
2.ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο 1 ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπΫο δηεζλεέο 
ζπκθσλέεο απφ ηηο νπνέεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο επηθπιΪζζνπλ γηα 
ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ησλ ρσξψλ πνπ Ϋρνπλ 
ππνγξΪςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλέεο κεηαρεέξηζε εμέζνπ επλντθά κε απηάλ πνπ 
επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ηεο 
Έλσζεο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ν : ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ - ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
6.1 Πξόζβαζε ζηα Ϋγγξαθα: 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα Ϋρνπλ δσξεΪλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο 
δηαθάξπμεο, ζηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο θαη ζηα ινηπΪ Ϋγγξαθα κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηνπ 
Ννζνθνκεένπ (http://www.dromokaiteio.gr).  
Σν ηεχρνο ηεο δηαθάξπμεο αλαξηΪηαη ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ (http://diavgeia.gov.gr) θαη ζην 
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ΚΖΜΓΖ (http://www.eprocurement.gov.gr).  
 
6.2 Γηεπθξηλέζεηο - πκπιεξωκαηηθΫο πιεξνθνξέεο  
Δθφζνλ δεηεζνχλ εγγξΪθσο ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο, δηεπθξηλέζεηο θιπ, γηα ην 
δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ππνβνιάο ησλ 
πξνζθνξψλ, απηΫο ζα παξΫρνληαη εγγξΪθσο απφ ην Ννζνθνκεέν, ην αξγφηεξν ηΫζζεξεηο 
(4) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ν : ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθΫξνληεο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα εθαηφλ 
εέθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ επνκΫλε ηεο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηΫξσ αλαθεξφκελνπ, 
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ν : ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
Σν ηεχρνο ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο ζα αλαξηεζνχλ ζηελ 
ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ (http://www.dromokaiteio.gr), ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ 
(http://www.diavgeia.gov.gr) θαη ζην ΚΖΜΓΖ (http://www.eprocurement.gov.gr). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ν : ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  
Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ απαηηνχληαη: 
1. Τπεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθΫξνληα, φηη απνδΫρεηαη 

ξεηΪ θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, εθηφο εΪλ ζηελ πξνζθνξΪ 
αλαθΫξεη ζπγθεθξηκΫλα ηα ζεκεέα εθεέλα ηα νπνέα δελ απνδΫρεηαη. 

2. ΣππνπνηεκΫλν Έληππν Τπεχζπλεο Γάισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνέν απνηειεέ Τπεχζπλε 
Γάισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πξνο αληηθαηΪζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδέδνπλ δεκφζηεο αξρΫο ά ηξέηα κΫξε θαη παξΫρεη πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ βξέζθεηαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄). 
Σν ΣΔΤΓ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηελ Καηεπζπληάξηα 
Οδεγέα 15 ηεο ΔΑΑΓΖΤ (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) θαη δηαηέζεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξεέο δσξεΪλ, κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζε κνξθά  αξρεένπ 
.doc (ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά). 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν : ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οη πξνζθνξΫο ζα θαηαηεζνχλ ζην Σκάκα Γξακκαηεέαο-Πξσηνθφιινπ ηνπ Ννζνθνκεένπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνχλ. 
Καηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα θαηΪζεζεο ησλ πξνζθνξψλ νξέδεηαη ε 23-3-2017 
εκΫξα ΠΫκπηε θαη ψξα 09:00΄ π.κ.   
Σν Ννζνθνκεέν δελ θΫξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιεέςεηο ηνπ πεξηερνκΫλνπ ησλ πξνζθνξψλ 
πνπ απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ, νχηε γηα θαζπζηεξάζεηο ζηελ Ϊθημά ηνπο. Γηα ηπρφλ 
πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 
ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιά θαη ηηο απνξξέπηεη σο κε 
θαλνληθΫο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ν : ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 
ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΛΧΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
11.1 Σξόπνο ππνβνιάο πξνζθνξώλ: 
Οη πξνζθνξΫο, κε πνηλά απφξξηςεο, ππνβΪιινληαη κΫζα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν 
(θπξέσο θΪθεινο πξνζθνξΪο), ζηνλ νπνέν πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα 
αθφινπζα: 
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                      ΠΡΟ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ      
Φ.N.A. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» N.Π.Γ.Γ.                   
IEΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΗ - T.K. 124 61      
ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ        
ΓΡΑΦΔΗΟ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 
ΣΖΛ. : 213 2046170 -171 , FAX  : 213 2046400 

 
I. ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ [αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ πξνζθΫξνληνο, δειαδά 

επσλπκέα (θαη ζε πεξέπησζε Ϋλσζεο ηηο επσλπκέεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ 
ηελ απνηεινχλ), θαζψο θαη ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο (ηαρ. δηεχζπλζε, 
αξηζκφ ηειεθψλνπ, FAX, e-mail)].  

 
II. Γηα ηνλ ππ’ αξηζκ. πξση. 2685/769985/10-3-2017 πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ: 

Πξνκάζεηα αληηδξαζηεξέσλ αηκαηνινγηθψλ - αλνζνινγηθψλ - βηνρεκηθψλ - 
κηθξνβηνινγηθψλ εμεηΪζεσλ θαη ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ (CPV: 33696500-0), 
πξνυπνινγηζκνχ 47.325,33 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, κε εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηελ 23-
3-2017 εκΫξα ΠΫκπηε θαη ψξα 09:30΄ π.κ.. 

 
Ο  θπξέσο θΪθεινο ζα πεξηΫρεη ηα αθφινπζα: 
α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ  πκκεηνράο». 
β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «Σερληθά ΠξνζθνξΪ».  
Αλ ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγΪινπ φγθνπ, λα 
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ρσξηζηΪ θαη αθνινπζνχλ 
ηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηηο έδηεο ελδεέμεηο.  
γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνένο ζα 
πεξηΫρεη ην Ϋληππν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο.  
Οη σο Ϊλσ μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη ζα θΫξνπλ επέζεο ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο 
θαθΫινπ. 
 
11.2 Πεξηερόκελν ηωλ επέ κΫξνπο θαθΫιωλ: 
11.2.Α ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο  
Ο θΪθεινο «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο» ζα πεξηΫρεη ηα εμάο:  
1. Τπεχζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) 
2. ΣΔΤΓ ζπκπιεξσκΫλν θαη ππνγεγξακκΫλν (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄) 
 
11.2.Β. Σερληθά πξνζθνξΪ  
Ο θΪθεινο «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ζα πεξηιακβΪλεη ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο, 
πνπ θαιχπηνπλ ηηο ηερληθΫο απαηηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄ (ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, θπιιΪδηα, prospectus, εγγπάζεηο θηι).  
 
11.2.Γ. Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ 
Ο θΪθεινο «Οηθνλνκηθά πξνζθνξΪ» ζα πεξηΫρεη ην Ϋληππν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, 
ππνγεγξακκΫλν θαη ζθξαγηζκΫλν απφ ηνλ λφκηκν/-νπο εθπξφζσπν/-νπο ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξΫα.  
Όιεο νη ηηκΫο ζα δέδνληαη ζε επξψ, αλΪ κνλΪδα κΫηξεζεο, ρσξέο ΦΠΑ. ε μερσξηζηά 
ζηάιε ζα αλαγξΪθεηαη ην πνζνζηφ επέ ηνηο εθαηφ (%) ηνπ ΦΠΑ. Αλ παξνπζηαζηνχλ 
ειιεέςεηο ά ππνινγηζηηθΪ ζθΪικαηα, ην Ννζνθνκεέν κπνξεέ λα θαιΫζεη εγγξΪθσο ηνπο 
πξνζθΫξνληεο, λα ηα δηεπθξηλέζνπλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
11.3 Γιώζζα 
Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά 
γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. Σα 
ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη ηα Ϋληππα κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ 
θαη ζηελ αγγιηθά γιψζζα ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά.  
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ΑΡΘΡΟ 12ν : ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  
12.1 Έλαξμε δηαδηθαζέαο 
Ζ αξκφδηα επηηξνπά ζα πξνβεέ ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ 23-3-2017 εκΫξα ΠΫκπηε θαη ψξα 09:30΄π.κ. 
ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα απνξξέπηνληαη σο κε θαλνληθΫο θαη 
επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζζνχλ.  
Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγεέηαη δεκφζηα, παξνπζέα ησλ πξνζθεξφλησλ ά 
ησλ λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνένη ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ 
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζέα θαη ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβιάζεθαλ απφ απηνχο. 
Οη παξηζηΪκελνη ζηε δηαδηθαζέα επηδεηθλχνπλ αζηπλνκηθά ηαπηφηεηα ά Ϊιιν ηζνδχλακν  
Ϋγγξαθν ηαπηνπνέεζεο θαη παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 
 
12.2 Σα επηκΫξνπο ζηΪδηα Ϋρνπλ ωο εμάο: 
α) Απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο πξνζθνξΪο, ν θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνράο θαζψο θαη ν θΪθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο. ΜνλνγξΪθνληαη απφ ηα κΫιε 
ηεο επηηξνπάο φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη θαηΪ ην ζηΪδην απηφ θαζψο θαη ε 
ηερληθά πξνζθνξΪ, αλΪ θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν θαηαρσξεέ φζνπο ππΫβαιαλ 
πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ 
απηψλ, ζε πξαθηηθφ, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ. Οη θΪθεινη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ κνλνγξΪθνληαη θαη ζθξαγέδνληαη 
απφ ην παξαπΪλσ φξγαλν θαη θξαηνχληαη, πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ αθνχ 
νινθιεξσζεέ ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ. 
β) ηε ζπλΫρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο.  
γ) Οη θαηΪ ηα αλσηΫξσ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη κε ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ 
πξνζθνξψλ, κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ ησλ 
πξνζθνξψλ, απνζθξαγέδνληαη θαη αθνινπζεέ ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηηκψλ.  
Ζ απνζθξΪγηζε απηά γέλεηαη ζηελ έδηα δεκφζηα ζπλεδξέαζε ά αλ απηφ δελ εέλαη δπλαηφλ, 
ζε Ϊιιε εκΫξα θαη ψξα, πνπ ζα αλαθνηλψλεη ε επηηξνπά. Δλ ζπλερεέα, ε επηηξνπά 
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ειΫγρεη ηηο νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο, ζπληΪζζεη πέλαθα ηηκψλ 
θαη ζεηξΪο θαηΪηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη γλσκνδνηεέ γηα ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν. Γηα 
φζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο, θαηΪ ηα πξνεγνχκελα σο Ϊλσ ζηΪδηα (α) θαη 
(β), νη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ θξαηνχληαη 
κΫρξη ηε ιάμε ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
ε πεξέπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηζφηηκεο νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο, δειαδά πξνζθνξΫο 
πνπ Ϋρνπλ ηελ έδηα αθξηβψο ηηκά ησλ πεδέσλ, ην Ννζνθνκεέν επηιΫγεη ηνλ πξνζσξηλφ 
αλΪδνρν κε θιάξσζε, κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπάο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ Ϋρνπλ πξνζθΫξεη ηελ έδηα ηηκά θαη ην 
απνηΫιεζκα θαηαγξΪθεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπάο. 
 
12.3 Σν πξαθηηθφ, κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ, επηθπξψλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ, ε νπνέα θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα απηάο ζηνπο 
πξνζθΫξνληεο. ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ρσξεέ Ϋλζηαζε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 17ν ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ν : ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
13.1 ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην Ννζνθνκεέν εηδνπνηεέ εγγξΪθσο ηνλ 
πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), γηα 
λα ππνβΪιεη, εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο 
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 
ηνπ Ν.4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζηα κΫξε 
ΗΗ, ΗΗΗ ηνπ ΣΔΤΓ. Σα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη εκπξφζεζκα ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, 
ν νπνένο παξαδέδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπά.  
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13.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ 
πνπ ππνβιάζεθαλ, παξΫρεηαη πξνζεζκέα ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, λα ηα πξνζθνκέζεη 
ά λα ηα ζπκπιεξψζεη, εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο 
εηδνπνέεζεο ζε απηφλ. Σν Ννζνθνκεέν κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ σο Ϊλσ πξνζεζκέα, 
εθφζνλ αηηηνινγεέηαη απηφ επαξθψο, θαη’ αλψηαην φξην γηα πΫληε (5) επηπιΫνλ εκΫξεο.  
 
13.3 Αλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα 
πνπ δειψζεθαλ εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά ά ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο δελ ππνβΪιεη ζην 
πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα ησλ 
παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά αλ απφ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ, πνπ 
πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ κεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ ά ε πιάξσζε κηαο ά 
πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ ηνπ IV.A ηνπ ΣΔΤΓ, ηφηε εθαξκφδνληαη, 
θαηΪ πεξέπησζε, νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
13.4 Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά θαη ηε δηαβέβαζά ηνπ ζην Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκεένπ γηα ηε ιάςε απφθαζεο, εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο (ζχκθσλα κε 
ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο), εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα 
απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ 
ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (Ϊξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016).  
 
13.5 Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο κπνξνχλ λα ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ 
παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηΫζεθαλ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ν : ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο πνπ θαιεέηαη λα ππνβΪιεη ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ζηελ 
πξνζεζκέα ηνπ Ϊξζξνπ 13νπ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο εέλαη ηα εμάο: 
Α) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κΫξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηέδνληαη 
κε πνηληθΫο θαηαδέθεο), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν 
εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά, απφ ην νπνέν 
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο. Σν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδέδεηαη γηα 
θαζΫλα απφ ηα πξφζσπα πνπ ππνγξΪθνπλ ην ΣΔΤΓ. 
 
Β) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κΫξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 
θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο):  

i. Γηα ηελ θαηαβνιά θφξσλ: απνδεηθηηθΪ ελεκεξφηεηαο γηα ρξΫε πξνο ην ειιεληθφ 
δεκφζην.  

ii. Γηα ηελ θαηαβνιά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο: πηζηνπνηεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη 
απφ ηελ αξκφδηα, θαηΪ πεξέπησζε, αξρά ηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο, πεξέ ηνπ φηη 
Ϋρνπλ εθπιεξσζεέ νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φζνλ αθνξΪ ζηελ 
θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 
ειιεληθά λνκνζεζέα (ζα αθνξΪ ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε).  

Σα παξφληα δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα - πξνζσξηλφ 
αλΪδνρν θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ εέλαη Ϋλσζε γηα θΪζε θνξΫα - κΫινο ηεο. 
 
Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην ΜΫξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΣΔΤΓ (Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε 
αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα):  

 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηΪ πεξέπησζε, αξρά. ΔΪλ δελ 
εθδέδεηαη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά 
δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη 
εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, 
φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ 
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εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ. 

 Γηα ηε κε αζΫηεζε ησλ ηζρπνπζψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηηο παξ. 2 
θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξΫα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 
ρψξαο, φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15ν : ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ - ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 
15.1 Σν Ννζνθνκεέν θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζε θΪζε πξνζθΫξνληα, κε θΪζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππέα 
(FAX), ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν θιπ, επέ απνδεέμεη. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απηάο ρσξεέ 
Ϋλζηαζε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16.  
 
15.2 ηε ζπλΫρεηα, ην Ννζνθνκεέν θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλΪδνρν 
θαη ηνλ πξνζθαιεέ λα πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο, εληφο πΫληε (5) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδηθάο πξφζθιεζεο,  
πξνζθνκέδνληαο ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 18ν ηεο παξνχζαο 
δηαθάξπμεο), θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκΫλα ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο (εθφζνλ 
πθέζηαηαη αιιαγά). 
 
15.3 Ζ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα. ΔΪλ ν αλΪδνρνο δελ 
πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε, κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά 
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ 
ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ 
βΪζεη ηεο ηηκάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά 
ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 106 ηνπ 
Ν.4412/16.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16ν : ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη εθπξφζεζκα. 
2. Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη θαηΪ παξΪβαζε ησλ φξσλ 

ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  
3. ΔλαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο δελ επηηξΫπνληαη θαη απνξξέπηνληαη ζε πεξέπησζε πνπ 

ππνβΪιινληαη ηΫηνηεο.  
4. Απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο πνπ πεξηΫρνπλ αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά 

ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ 
επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016. 

5. Δπέζεο, απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο γηα ηηο νπνέεο νη πξνζθΫξνληεο δελ Ϋρνπλ 
παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο ζηελ πξνθαζνξηζκΫλε πξνζεζκέα ά νη 
εμεγάζεηο πνπ Ϋδσζαλ δελ Ϋγηλαλ απνδεθηΫο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

6. Απνξξέπηεηαη πξνζθνξΪ πνπ ππνβΪιιεηαη απφ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη 
δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17ν : ΔΝΣΑΔΙ  
17.1 ε πεξέπησζε Ϋλζηαζεο, θαηΪ πξΪμεο ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ε 
πξνζεζκέα Ϊζθεζάο ηεο εέλαη πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα. Γηα ηελ Ϊζθεζε 
Ϋλζηαζεο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη κΫρξη πΫληε (5) 
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
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17.2 Ζ Ϋλζηαζε ππνβΪιιεηαη ελψπηνλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ην νπνέν απνθαζέδεη, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ, 
κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο νπνέαο ηεθκαέξεηαη ε απφξξηςε ηεο Ϋλζηαζεο.  
 
17.3 Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, απαηηεέηαη κε ηελ θαηΪζεζε ηεο Ϋλζηαζεο 
ε θαηαβνιά παξαβφινπ ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, πνζνχ έζνπ κε ην Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) επέ 
ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξΪβνιν απηφ απνηειεέ δεκφζην Ϋζνδν. Σν 
παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη, κε πξΪμε ηνπ Ννζνθνκεένπ, εΪλ ε Ϋλζηαζε γέλεη δεθηά απφ ην 
απνθαζέδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ν : ΔΓΓΤΗΔΙ  
18.1 Δγγύεζε πκκεηνράο 
Γελ απαηηεέηαη εγγχεζε ζπκκεηνράο. (Πξβι Ϋθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ 
Ν.4412/2016) 
 
18.2 Δγγύεζε Καιάο ΔθηΫιεζεο 
Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο θαζνξέδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο 
ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  
Γελ απαηηεέηαη εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο γηα ζπκβΪζεηο αμέαο έζεο ά θαηψηεξεο απφ ην 
πνζφ ησλ εέθνζη ρηιηΪδσλ (20.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ν : ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
Σν Ννζνθνκεέν κε εηδηθΪ αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηνπ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγΪλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο: α) εθφζνλ ε δηαδηθαζέα απΫβε 
Ϊγνλε, εέηε ιφγσ κε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, εέηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ 
ά απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη 
ηα Ϋγγξαθα ηεο δηαθάξπμεο, β) ζηελ πεξέπησζε ηνπ ηειεπηαένπ εδαθένπ ηεο παξαγξΪθνπ 
5 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016, γ) ιφγσ παξΪηππεο δηεμαγσγάο ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, δ) αλ νη νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο παξΪκεηξνη, πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε 
δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, Ϊιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηΫιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ 
δελ ελδηαθΫξεη πιΫνλ ην Ννζνθνκεέν γηα ην νπνέν πξννξέδεηαη ην ππφ αλΪζεζε 
αληηθεέκελν, ε) αλ ιφγσ αλσηΫξαο βέαο δελ εέλαη δπλαηά ε θαλνληθά εθηΫιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ζη) αλ ε επηιεγεέζα πξνζθνξΪ θξηζεέ σο κε ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά 
Ϊπνςε, δ) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 97 ηνπ Ν.4412/2016, ε) γηα 
Ϊιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, φπσο ηδέσο δεκφζηαο πγεέαο ά 
πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο. Δπέζεο, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο, 
εθαξκφδνληαη θαηΪ πεξέπησζε νη παξ. 3 - 5 ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 20ν : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΦΗ 
ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΔΙΓΧΝ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  
20.1 Γηα ηελ παξαιαβά ηεο πξνκάζεηαο αξκφδηεο εέλαη νη ηξηκειεέο επηηξνπΫο παξαιαβάο. 
Σν φξγαλν απηφ εηζεγεέηαη γηα φια ηα ζΫκαηα παξαιαβάο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο 
ζχκβαζεο, πξνβαέλνληαο ζε ειΫγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβά αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο 
θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια.  
 
20.2 H παξΪδνζε ζα γέλεηαη αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο ηνπ Ννζνθνκεένπ. Σν Ννζνθνκεέν 
ζα παξαδέδεη εγγξΪθσο ηελ παξαγγειέα ζηνλ πξνκεζεπηά, κε FAX ά κε ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκεέν (email).  
 
20.3 ε πεξέπησζε εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο ησλ πιηθψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016, πεξέ επηβνιάο θπξψζεσλ.  
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20.4 ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο, νιφθιεξεο ά κΫξνπο, ηεο ζπκβαηηθάο 
πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο, κπνξεέ λα εγθξέλεηαη ε αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη 
ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ ζα νξέδεηαη απφ 
ηελ απφθαζε απηά.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 21ν : ΚΤΡΧΔΙ - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  
21.1 Ο πξνκεζεπηάο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκάο ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, 
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ 
απνξξΫεη απφ απηάλ, εΪλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά δελ 
ζπκκνξθσζεέ κε ηηο γξαπηΫο εληνιΫο ηνπ Ννζνθνκεένπ, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο πεξέ πξνκεζεηψλ. ηελ πεξέπησζε απηά ηνπ 
θνηλνπνηεέηαη εηδηθά φριεζε, ε νπνέα πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ 
ελεξγεηψλ, ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ απηφο, ζΫηνληαο πξνζεζκέα γηα ηε ζπκκφξθσζά 
ηνπ. Αλ ε πξνζεζκέα, πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε, παξΫιζεη ρσξέο λα ζπκκνξθσζεέ, 
θεξχζζεηαη αηηηνινγεκΫλα Ϋθπησηνο. ηνλ πξνκεζεπηά πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ 
ηε ζχκβαζε, επηβΪιιεηαη, κεηΪ απφ θιάζε ηνπ γηα παξνρά εμεγάζεσλ, νιηθά θαηΪπησζε 
ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, κπνξεέ λα ηνπ επηβιεζεέ ν 
πξνβιεπφκελνο απφ ην Ν.4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζε δηαδηθαζέεο 
ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 
 
21.2 Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ 
θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 ηνπ Ν.4412/2016, λα 
ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
Ϊξζξν 205 ηνπ Ν.4412/2016.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 22ν : ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
Ο πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα ιακβΪλεη θΪζε πξφζθνξν κΫηξν αζθΪιεηαο θαη 
πξνζηαζέαο γηα ηελ απνηξνπά δεκηψλ ά θζνξψλ. Δέλαη ππεχζπλνο γηα θΪζε δεκέα ά 
βιΪβε πξνζψπσλ, πξαγκΪησλ ά εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Ννζνθνκεένπ, ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηνπ ά ηξέησλ θαη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε θΪζε ηΫηνηαο βιΪβεο ά δεκέαο, πνπ εέλαη δπλαηφλ 
λα πξνμελάζεη θαηΪ ά επ’ επθαηξέα ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθ’ φζνλ νθεέιεηαη ζε 
πξΪμε ά παξΪιεηςά ηνπ.  
Ο Πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα αζθαιέζεη θαη λα δηαηεξεέ αζθαιηζκΫλν ην πξνζσπηθφ 
ηνπ, ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23ν : ΦΟΡΟΙ - ΚΡΑΣΗΔΙ  
Σνλ Πξνκεζεπηά ζα βαξχλνπλ νη παξαθΪησ θξαηάζεηο:       

 Φφξνο 4%  

 ΚξΪηεζε 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο  

 ΚξΪηεζε 0,06% ππΫξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. πιΫνλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20%      
 
 
ΑΡΘΡΟ 24ν : ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
Ο Πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα 
πξνζθνκέδεη ηα απαξαέηεηα παξαζηαηηθΪ, θαζψο θαη φπνην Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ 
πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο λνκηθΫο δηαηΪμεηο ά δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα καο. Ζ 
πιεξσκά ηνπ Πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη κε ρξεκαηηθφ Ϋληαικα πιεξσκάο, ζεσξεκΫλν απφ 
ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ. 
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ΑΡΘΡΟ 25ν : ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ - ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
Ο Πξνκεζεπηάο θαη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκέδνπλ θΪζε δηαθνξΪ, 
πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρΫζεηο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο 
πνπ ζα ππνγξαθεέ, βΪζεη ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
Δπέ δηαθσλέαο, θΪζε δηαθνξΪ ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθΪ δηθαζηάξηα θαη απνθιεηζηηθΪ 
απφ ηα δηθαζηάξηα ηεο Αζάλαο, κε εθαξκνζηΫν δέθαην ην Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ. 
 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

  ΙΙΓΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 
 

Α.1 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  
ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ  

1. Γεληθά Αέκαηνο                1600 test 

2. Υξφλνο Θξνκβνπιαζηέλεο (PT)              12 θηαιέδηα 

3. Υξφλνο κεξηθάο ζξνκβνπιαζηέλεο (aPTT)            2 θηαιέδηα 

4. Οξνέ ειΫγρνπ PT/aPTT (κφλν ην Normal)                          10 θηαιέδηα  

 

Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ 
ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ      

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      
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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.  
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 ηελ 
δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκεένπ. Ζ δαπΪλε γηα 
ηελ 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 
επαλαιεςηκφηεηΪ 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 ηελ βαζκνλφκεζε θαη ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν (ηνπιΪρηζηνλ 2 επηπΫδσλ) ησλ εμεηΪζεσλ 
(αξ. εξγΪζηκσλ εκεξψλ ρξνληθά δηΪξθεηα ζχκβαζεο ζε εβδνκΪδεο επέ 5 εξγΪζηκεο 
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 ησλ αξηζκφ ησλ εμεηΪζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθά 
δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  
 

Β) Σν εέδνο κε α/α 2 λα Ϋρεη ηηο παξαθΪησ πξνδηαγξαθΫο: 
α) Σν αληηδξαζηάξην λα Ϋρεη ρακειφ ISI (1,0-1,3)  
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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 oC.          
 
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) 
βδνκΪδαο θαη ηνπ αληηδξαζηεξένπ ζε πγξά κνξθά ηνπιΪρηζηνλ ελφο (1) κάλα ζε 
ζεξκνθξαζέα 2-8 νC. 
 
Γ) ηα εέδε κε α/α 2 θαη 3 λα πξνζθεξζνχλ φια ηα απαξαέηεηα πιηθΪ (νξνέ 
βαζκνλφκεζεο, νξνέ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ - κφλν ην επέπεδν Normal – θαη ινηπΪ 
αλαιψζηκα ά αληηδξαζηάξηα π.ρ. CaCl2) πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνέεζε 
ησλ εμεηΪζεσλ. Ζ πνζφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ νξψλ ειΫγρνπ, επέπεδν Normal, Ϋρεη 
θαζνξηζηεέ ζην αληέζηνηρν πεδέν πξνδηαγξαθψλ Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ. Σν θφζηνο ησλ παξαπΪλσ πιηθψλ, ζχκθσλα 
κε ηηο ειΪρηζηεο πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο θαη ηηο αλΪγθεο ηνπ εξγαζηεξένπ, ζα ιεθζεέ 
ππ' φςηλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεηνδφηε. 
 
Δ) Σα εέδε κε α/α 2 θαη 3 λα εέλαη ζπκβαηΪ κε ην αλαιπηά HumanClot Junior ηεο εηαηξεέαο 
Human Gmbh. 

 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  
 
 
 
 

   Γξ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ    
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Α.2 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ  
ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
 

 

  Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ   
   

     
Tests/4κελν 

    1 Σ3 
   

100 
 

 
  2 T4 

   
100 

 
 

  3 TSH 
   

700 
 

 
  4 FREE T3 

   
100 

 
 

  5 FREE T4 
   

700 
 

 
  6 Anti-TPO 

   
50 

 
 

  7 Anti-Tg 
   

50 
 

 
  8 HBsAg 

   
600 

 
 

  9 Anti-HBc 
   

100 
 

 
  10 Anti-Hbe 

   
100 

 
 

  11 HbeAg 
   

100 
 

 
  

 12 Anti-HBs (AUSAB) 
  

100 
 

 
  13 Anti-HCV  

   
600 

 
 

  14 HIV 1/2 
   

600 
 

 
  15 Anti-TP (Syphilis) 

  
600 

 
 

  16 β-HCG 
   

50 
 

 
  17 B12 

  
   200 

 
 

  18 FOLATE 
   

200 
 

 
  19 PSA 

   
100 

 
 

  20 Free or Complex PSA 
 

50 
 

 
  21 CEA 

   
100 

 
 

  22 CA 19-9 
   

100 
 

 
  23 CA 125 

   
100 

 
 

  24 CA 15-3 
   

100 
 

 
  25 AFP 

   
100 

 
 

  26 CK-MB 
   

100 
 

 
  27 TROPONIN I 

  
100 

 
 

  

 
ύλνιν: 

   
5900 

     
 

         Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΑΝΟΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
   Σα αηηνχκελα αληηδξαζηάξηα, νη βαζκνλνκεηΫο θαη νη νξνέ ειΫγρνπ ζα πξΫπεη: 
   

 
1) λα ζπλνδεχνληαη απφ ζαθεέο νδεγέεο ρξάζεσο ζηα ειιεληθΪ. 

   

 
2) λα Ϋρνπλ ηνλ θαηΪ ην δπλαηφλ καθξχηεξν ρξφλν ιάμεσο. 

    

 
3) λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηα πηζηνπνηεηηθΪ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ φπνπ 

  

 
ηνχην πξνβιΫπεηαη (CE mark). 

      

 
4) ζα πξΫπεη λα εέλαη πξφζθαηεο παξαγσγάο θαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα παξΪδνζεο   

  

 
ηνπ λα κελ Ϋρεη παξΫιζεη ην 1/3 ηνπιΪρηζηνλ ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο δσάο ηνπ.  

  

 
5) ζε πεξέπησζε πνπ ζα παξαηεξεζεέ αιινέσζε ηνπ πξντφληνο πξν ηεο ιάμεσο ηνπ θαη ελψ 

 

 
Ϋρνπλ ηεξεζεέ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηά ζπλζάθεο ζπληεξάζεσο ηνπ, λα  

 

 
ππνρξενχηαη ν πξνκεζεπηάο ζηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο αιινησζεέζεο πνζφηεηαο. 

  

 
6) Οη πξνκεζεπηΫο ζα πξΫπεη: 

      

 
α) Να πξνζθΫξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθΪ πιηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα θΪζε δεηνχκελε εμΫηαζε 

 

 
φπσο πιηθΪ βαζκνλφκεζεο, νξνέ ειΫγρνπ θαη ινηπΪ αλαιψζηκα πιηθΪ. 

   

 
β) Να θαηαζΫζνπλ ηα αληέγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξέσλ (φπσο θαη ησλ πιηθψλ 

  

 
βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειΫγρνπ), ζηα νπνέα ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ πιεξνθνξέεο γηα  

 

 
ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηΪζεσλ αλΪ ζπζθεπαζέα, ηελ ζηαζεξφηεηΪ ηνπο, ηελ αθξέβεηα ησλ κεηξάζεψλ ηνπο,  

 
ηελ επαλαιεςηκφηεηΪ ηνπο θαη ηε δηΪξθεηα δσάο ηνπο επέ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηά,  

 

 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 98/79/ΔΚ. 

     

 
γ) Σα αληηδξαζηάξηα ξνπηέλαο (πεξηζζφηεξεο ησλ 500 εμεηΪζεσλ/4κελν) ζα παξακΫλνπλ επέ ηνπ 

 

 
αλαιπηά νπφηε λα ιεθζεέ ππ' φςηλ ζηηο πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο θαη ζην θφζηνο αλΪ  

 

 
εμΫηαζε ε ζηαζεξφηεηα ησλ αληηδξαζηεξέσλ επέ ηνπ αλαιπηά (on board stability), Ϋηζη ψζηε λα  

 

 
επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλΪγθεο ηνπ εξγαζηεξένπ γηα φιε ηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 
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Γηα ηηο ππφινηπεο εμεηΪζεηο θαη εθφζνλ νη εηαηξεέεο ην επηζπκνχλ κπνξνχλ λα πξνζθΫξνπλ 

 

 
ηφζεο ζπζθεπαζέεο φζεο εέλαη αξθεηΫο γηα ηελ κΫηξεζε ησλ εμεηΪζεσλ, ηεο βαζκνλφκεζεο θα ηνπ  

 

 
πνηνηηθνχ ειΫγρνπ γηα ηε ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Θα ππΪξρνπλ ζαθεέο νδεγέεο γηα ηελ   

 

 
θχιαμε ησλ αληηδξαζηεξέσλ εληφο θαη εθηφο ηνπ αλαιπηά. Πξνυπφζεζε εέλαη φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

 
δσάο - εληφο θαη εθηφο ηνπ αλαιπηά - ησλ πξνζθεξφκελσλ ζπζθεπαζηψλ λα ηζνχηαη κε ηε   

 

 
ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

      

 
Σα αληηδξαζηάξηα παξακΫλνπλ επέ ηνπ αλαιπηά ζε θαζεκεξηλά βΪζε πεξέπνπ 5 ψξεο. 

  

 
δ) ηελ ηηκά αλΪ εμΫηαζε λα εκπεξηΫρνληαη φιεο νη δαπΪλεο (αληηδξαζηάξηα, βαζκνλνκεηΫο, νξνέ  

 

 
πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, αλαιψζηκα θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ απηψλ γηα ηελ βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν (ηνπιΪρηζηνλ 2 επηπΫδσλ) ησλ εμεηΪζεσλ (αξ. εξγΪζηκσλ εκεξψλ  

 

 
ρξνληθά δηΪξθεηα ζχκβαζεο ζε εβδνκΪδεο επέ 5 εξγΪζηκεο εκΫξεο). Γηα ηα αληηδξαζηάξηα  

 

 
πνπ ν αξηζκφο ησλ εμεηΪζεσλ εέλαη κηθξφηεξνο απφ 500, νη εμεηΪζεηο πνπ απαηηνχληαη  

  

 
γηα πνηνηηθφ Ϋιεγρν αλΪ Ϋηνο εέλαη ε ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζε εβδνκΪδεο επέ 2 επέπεδα. 

 
Ο αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ εμεηΪζεσλ γηα βαζκνλφκεζε θαη πνηνηηθφ Ϋιεγρν, εέλαη πιΫνλ 

 

 
ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηνχκελσλ εμεηΪζεσλ. 

     

 
ε) Να παξνπζηΪδεηαη ζε πέλαθα ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εμεηΪζεσλ γηα βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη πνηνηηθφ Ϋιεγρν γηα ην θΪζε αληηδξαζηάξην μερσξηζηΪ. 

    

 
ζη) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειΫγρνπ θαη αλαισζέκσλ λα εέλαη  

 

 
ηΫηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ησλ αξηζκφ ησλ εμεηΪζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθά δηΪξθεηα  

 

 
ηεο ζχκβαζεο.  

       

 
ηελ πεξέπησζε πνπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηεο ζχκβαζεο, νη  

  

 
πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο ζε βαζκνλνκεηΫο, νξνχο ειΫγρνπ θαη αλαιψζηκα,  

  

 
δελ εέλαη αξθεηΫο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλΪγθεο ηνπ εξγαζηεξένπ,  

   

 
νη παξαπΪλσ ζπζθεπαζέεο (κέα ά δχν επηπιΫνλ ζπζθεπαζέεο ην πνιχ) λα δηαηέζεληαη  

  

 
δσξεΪλ. 

         
 

         Γ. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
     Ο ζπλνδφο εμνπιηζκφο πνπ ζα εθηειεέ ηηο εμεηΪζεηο ζα πξΫπεη: 

    

 
1) Να εέλαη ηπραέαο ζπλερνχο θαη ακΫζνπ πξνζπειΪζεσο (Random Access).   

  

 
2) Ζ ηαρχηεηα ηνπ αλαιπηά λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 100 εμεηΪζεηο ηελ ψξα. 

   

 
3) Να Ϋρεη ςπγεέν θχιαμεο ησλ αληηδξαζηεξέσλ ά ζεξκνζηαηνχκελν ρψξν θχιαμεο ησλ αληηδξαζηεξέσλ,  

 
αλΪινγα κε ηηο νδεγέεο ηνπ θαηαζθεπαζηά γηα ηηο θαηΪιιειεο ζπλζάθεο ζπληάξεζεο φισλ ησλ   

 

 
πξνζθεξφκελσλ αληηδξαζηεξέσλ. 

     

 
4) Να δηαζΫηεη ζχζηεκα αλαγλψξηζεο BAR CODE γηα ηα αληηδξαζηάξηα θαη γηα ηα δεέγκαηα. 

 

 
5) Να δηαζΫηεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξαγκαηηθά, ζπλερά θαη απεξηφξηζηε θφξησζε STAT δεηγκΪησλ 

 

 
ρσξέο λα ρξεηΪδεηαη λα αθαηξεζεέ δεέγκα ξνπηέλαο. ΜεηΪ ηε δεηγκαηνιεςέα ηνπ επεέγνληνο λα ζπλερέδεηαη  

 
απηφκαηα ε δεηγκαηνιεςέα ησλ πξνγξακκαηηζκΫλσλ δεηγκΪησλ ξνπηέλαο. 

   

 
6) Να Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα εθηΫιεζεο ηνπιΪρηζηνλ 15 δηαθνξεηηθψλ εμεηΪζεσλ κε ζπλερά ηξνθνδνζέα 

 
αληηδξαζηεξέσλ ελ ψξα ιεηηνπξγέαο ηνπ αλαιπηά. 

    

 
7) Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηά ηΪζεο (UPS) θαη λα ιεηηνπξγεέ ππφ ηΪζε 220 Volt. 

 

 
8) Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ γηα εθΪπαμ θφξησζε λα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 30 δεέγκαηα. 

 
9) Να δηαζΫηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ πνηφηεηαο. 

    

 
10) Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε αθ' ελφο γηα ηελ εθπαέδεπζε  

 

 
ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ αλαιπηά θαη αθ' εηΫξνπ γηα ηελ παξνρά service θαη αληαιιαθηηθψλ θαζ' φιε  

 

 
ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξέο επηπιΫνλ επηβΪξπλζε ηεο ππεξεζέαο. 

   

 
11) Ζ εηαηξεέα πνπ ζα κεηνδνηάζεη ππνρξενχηαη λα Ϋρεη ην απαξαέηεην  

   

 
ινγηζκηθφ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

 

 
Ζ δαπΪλε γηα ηελ ζχλδεζε ζε ακθέδξνκε επηθνηλσλέα κε ην LIS ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη    

 

 
ππνρξΫσζε ηνπ κεηνδφηε. 

         
 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

 
 
 
 

   Γξ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ    
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Α.3 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
 
 

         Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΔ ΑΤΣΧΝ   
  

      
εμεηΪζεηο/4κελν 

   1 ΑΚΥΑΡΟ 
    

900 
   2 ΟΤΡΗΑ 

    
900 

   3 ΟΤΡΗΚΟ ΟΞΤ 
    

300 
   4 ΣΡΗΓΛΤΚΔΡΗΓΗΑ 

   
450 

   5 ΥΟΛΖΣΔΡΗΝΖ 
   

450 
   6 HDL 

    
450 

   7 ΚΡΔΑΣΗΝΗΝΖ 
    

900 
   8 ΣΡΑΝΑΜΗΝΑΔ: SGPT 

  
900 

   9 ΣΡΑΝΑΜΗΝΑΔ: SGOT 
  

900 
   10 ΑΛΚΑΛΗΚΖ ΦΧΦΑΣΑΖ 

   
900 

   11 γ-GT 
    

900 
   12 ΗΓΖΡΟ 

    
300 

   13 ΦΔΡΡΗΣΗΝΖ 
    

300 
   14 ΟΛΗΚΖ ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ 

   
300 

   15 ΑΜΔΖ ΥΟΛΔΡΤΘΡΗΝΖ 
   

300 
   16 ΟΛΗΚΑ ΛΔΤΚΧΜΑΣΑ 

   
700 

   17 ΑΛΒΟΤΜΗΝΔ 
   

700 
   18 CPK 

    
900 

   19 LDH 
    

900 
   20 ΦΧΦΟΡΟ 

    
50 

   21 ΑΒΔΣΗΟ 
    

50 
   22 C-ΑΝΣΗΓΡΧΑ ΠΡΧΣΔΨΝΖ 

  
300 

   23 ASTO 
    

25 
   24 ΡΔΤΜΑΣΟΔΗΓΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

  
25 

   25 α-ΑΜΤΛΑΖ 
    

25 
   26 ΠΑΓΚΡΔΑΣΗΚΖ ΑΜΤΛΑΖ 

  
25 

   27 ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΧΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ 
 

200 
   28 ΜΑΓΝΖΗΟ 

    
25 

   29 ΠΡΧΣΔΨΝΖ ΟΤΡΧΝ 
   

25 
   30 CARBAMAZEPINE 

   
50 

   31 VALPROIC ACID 
   

200 
   32 PHENYNTOIN 

    
25 

   33 PHENOBARBITAL 
   

25 
   34 ΛΗΘΗΟ 

    
50 

   35 CANNABINOID 
   

200 
   36 OPIATES 

    
200 

   37 COCAINE 
    

200 
   38 BARBITURATES 

   
200 

   39 BENZODIAZEPINES 
   

200 
   40 AMPHETAMINES 

   
200 

   41 ΝΑΣΡΗΟ 
    

950 
   42 ΚΑΛΗΟ 

    
950 

   43 ΥΛΧΡΗΟ 
    

950 
   

 
ΤΝΟΛΟ: 

    
17500 

    
 

         Β. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΒΙΟΥΗΜΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΟΓΟΤ 
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 
Ο πξνο δηΪζεζε βηνρεκηθφο αλαιπηάο ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ηηο παξαθΪησ απαηηάζεηο:  

 

 
1. Να εέλαη πξνεγκΫλεο ηερλνινγέαο κε ηπραέα επηινγά δεηγκΪησλ ηχπνπ RANDOM 

 

 
ACCESS 

        

 
2. Να εέλαη κεγΪιεο παξαγσγηθφηεηαο, 600 ηνπιΪρηζηνλ αλαιχζεσλ αλΪ ψξα. 

  

 
3. Να δηαζΫηεη ζχζηεκα κΫηξεζεο ειεθηξνιπηψλ (ISE) κε ειεθηξφδηα,  

   

 
ελζσκαησκΫλν ζηνλ αλαιπηά γηα ΚΪιην, ΝΪηξην, Υιψξην θαη Λέζην.  
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ΔλαιιαθηηθΪ ε εμΫηαζε Ληζένπ κπνξεέ λα γέλεηαη θαη θσηνκεηξηθΪ. 

   

 
4. Να δηαζΫηεη ζχζηεκα αλΪγλσζεο ησλ αληηδξαζηεξέσλ θαη ησλ δεηγκΪησλ κΫζσ γξακκσηνχ  

 

 
θψδηθα (BAR CODE). 

       

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

 

 
ζπληάξεζεο γηα φια ηα πξνζθεξφκελα αληηδξαζηάξηα. 

    

 
6. Ζ ηξνθνδνζέα ηνπ ζε δεέγκαηα αέκαηνο λα γέλεηαη ζπλερψο ρσξέο δηαθνπά ηεο  

  

 
ιεηηνπξγέαο ηνπ θαη λα δΫρεηαη δεέγκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ (νξνχ, νχξσλ , ΔΝΤ) ηαπηφρξνλα. 

 

 
7. Να Ϋρεη ηελ δπλαηφηεηα εθηΫιεζεο φισλ ησλ αηηνχκελσλ εμεηΪζεσλ ηαπηφρξνλα.  

 

 
8. Να δΫρεηαη ηνπνζΫηεζε κεγΪινπ αξηζκνχ δεηγκΪησλ ζηνλ δεηγκαηνιάπηε ηνπ (πΪλσ 

 

 
απφ 40) θαη λα Ϋρεη εηδηθΫο ζΫζεηο επηπιΫνλ επεηγφλησλ δεηγκΪησλ. Δπέζεο λα κπνξεέ λα 

 

 
δερηεέ ζσιελΪξηα αηκνιεςέαο κε δηαρσξηζηηθφ gel, εηδηθΪ ζσιελΪξηα (ηχπνπ RIA) θαη  

 

 
θαςΪθηα δεηγκΪησλ. 

       

 
9. Σα επεέγνληα δεέγκαηα λα εθηεινχληαη ακΫζσο κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ εμεηΪζεσλ  

 

 
ηνπ δεέγκαηνο πνπ αλαιχεηαη ηελ ζηηγκά ηεο θφξησζάο ηνπο ζηνλ αλαιπηά θαη λα    

 

 
αλαγλσξέδνληαη κε αλαγλψζηεο bar code ελζσκαησκΫλνπο ζηνπο αλαιπηΫο.  

  

 
10. Ζ ζηΪζκε φισλ ησλ πγξψλ (δεέγκαηα, αληηδξαζηάξηα, απφβιεηα, ηπρφλ απνξξππαληηθΪ, 

 

 
αληηδξαζηάξηα ISE) λα ειΫγρεηαη κε ζχζηεκα ειΫγρνπ ζηΪζκεο  (φρη ππνινγηζηηθΪ) θαη  

 

 
λα εηδνπνηεέηαη ν ρεηξηζηάο. 

      

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

  

 
12. Να ππΪξρεη ζχζηεκα ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθάο ηνπ αλαιπηηθνχ Ϋξγνπ, αλΪ εμΫηαζε 

 

 
(βαζκνλνκάζεηο, ηπθιΪ, εμεηΪζεηο ξνπηέλαο, επαλαιάςεηο, επεέγνπζεο εμεηΪζεηο). 

  

 
13. Να ζπλνδεχεηαη απφ ζηαζεξνπνηεηά ηΪζεο (UPS) θαη λα ιεηηνπξγεέ ππφ ηΪζε 220 Volt. 

 

 
14. Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε αθ' ελφο γηα ηελ εθπαέδεπζε  

 

 
ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ αλαιπηά θαη αθ' εηΫξνπ γηα ηελ παξνρά service θαη αληαιιαθηηθψλ θαζ' φιε  

 
ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ρσξέο επηπιΫνλ επηβΪξπλζε ηεο ππεξεζέαο. 

   

 
15. Να δηαζΫηεη πξφγξακκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ πνηφηεηαο. 

   

 
16. Ζ εηαηξεέα πνπ ζα κεηνδνηάζεη ππνρξενχηαη λα Ϋρεη ην απαξαέηεην  

  

 
ινγηζκηθφ γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ αλαιπηά κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

 

 
Ζ δαπΪλε γηα ηελ ζχλδεζε ζε ακθέδξνκε επηθνηλσλέα κε ην LIS, ηεο Δηαηξεέαο CCS SA,    

 

 
ηνπ εξγαζηεξένπ εέλαη ππνρξΫσζε ηνπ κεηνδφηε. 

     

 
17. Οη πξνκεζεπηΫο ζα πξΫπεη: 

      

 
α) Να πξνζθΫξνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθΪ πιηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα θΪζε δεηνχκελε εμΫηαζε 

 

 
φπσο πιηθΪ βαζκνλφκεζεο, νξνέ ειΫγρνπ θαη ινηπΪ αλαιψζηκα πιηθΪ. 

   

 
β) Να θαηαζΫζνπλ ηα αληέγξαθα εζψθιεηζηα ησλ αληηδξαζηεξέσλ (φπσο θαη ησλ πιηθψλ 

 

 
βαζκνλφκεζεο θαη πνηνηηθνχ ειΫγρνπ), ζηα νπνέα ζα πξΫπεη λα ππΪξρνπλ πιεξνθνξέεο γηα  

 

 
ηνλ αξηζκφ ησλ εμεηΪζεσλ αλΪ ζπζθεπαζέα, ηελ ζηαζεξφηεηΪ ηνπο, ηελ αθξέβεηα ησλ κεηξάζεψλ ηνπο,  

 
ηελ επαλαιεςηκφηεηΪ ηνπο θαη ηε δηΪξθεηα δσάο ηνπο επέ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαιπηά,  

 

 
ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 98/79/ΔΚ. 

      

 
γ) ηελ ηηκά αλΪ εμΫηαζε λα εκπεξηΫρνληαη φια ηα θφζηε (αληηδξαζηάξηα, βαζκνλνκεηΫο, νξνέ  

 
πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, αλαιψζηκα θηι.) ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ απηψλ γηα ηελ βαζκνλφκεζε 

 

 
θαη ηνλ πνηνηηθφ Ϋιεγρν (ηνπιΪρηζηνλ 2 επηπΫδσλ) ησλ εμεηΪζεσλ (αξ. εξγΪζηκσλ εκεξψλ  

 

 
ρξνληθά δηΪξθεηα ζχκβαζεο ζε εβδνκΪδεο επέ 5 εξγΪζηκεο εκΫξεο) 

   

 
δ) Να παξνπζηΪδνληαη ζε πέλαθα ν πξνβιεπφκελνο αξηζκφο εμεηΪζεσλ/4κελν γηα βαζκνλφκεζε 

 
θαη πνηνηηθφ Ϋιεγρν γηα ην θΪζε αληηδξαζηάξην μερσξηζηΪ. 

    

 
ε) Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο βαζκνλνκεηψλ, νξψλ ειΫγρνπ θαη αλαισζέκσλ λα εέλαη  

 

 
ηΫηνηεο ψζηε λα θαιχπηνπλ ηφζν ησλ αξηζκφ ησλ εμεηΪζεσλ φζν θαη ηε ρξνληθά δηΪξθεηα  

 

 
ηεο ζχκβαζεο. ηηο ζπζθεπαζέεο ησλ βαζκνλνκεηψλ θαη ησλ νξψλ ειΫγρνπ λα ιεθζεέ 

 

 
ππ' φςηλ ν λεθξφο φγθνο ησλ ππνδνρΫσλ ησλ δεηγκΪησλ (sample cups) ηνπ αλαιπηά 

 

 
ηεο θΪζε εηαηξεέαο. ηελ πεξέπησζε πνπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν νη πξνζθεξφκελεο  

 

 
ζπζθεπαζέεο, ζηα πξναλαθεξφκελα εέδε, δελ εέλαη αξθεηΫο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλΪγθεο ηνπ  

 

 
ηνπ εξγαζηεξένπ, νη παξαπΪλσ ζπζθεπαζέεο λα δηαηέζεληαη δσξεΪλ. 

   

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

 

 
πξαγκαηνπνηνχλ εμεηΪζεηο ζε δεέγκαηα νχξσλ. Ο πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα πξνζθΫξεη  

 

 
ηνπιΪρηζηνλ κέα ζπζθεπαζέα κε ηα θαηΪιιεια πιηθΪ γηα ηελ βαζκνλφκεζε θαη ηνλ   

 

 
πνηνηηθφ Ϋιεγρν ησλ αληηδξαζηεξέσλ, κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθεέλεο πνπ νη βαζκνλνκεηΫο  

 

 
ά νη νξνέ ειΫγρνπ ησλ εμεηΪζεσλ ζηα νχξα πξΫπεη λα εέλαη δηαθνξεηηθΫο απφ ηηο άδε  

 

 
πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο γηα ηηο εμεηΪζεηο ζηνλ νξφ. Ο αξηζκφο ησλ  εμεηΪζεσλ  

 

 
ζηα νχξα εκπεξηΫρεηαη ζην ζπλνιηθφ αξηζκφο ησλ εμεηΪζεσλ ησλ παξαπΪλσ αληηδξαζηεξέσλ.  

 
19. Οη πξνζθεξφκελεο ζπζθεπαζέεο βαζκνλνκεηψλ θαη νξψλ ειΫγρνπ γηα ηα αληηδξαζηάξηα  

 

 
CANNABINOIDS, OPIATES, COCAINE, BARBITURATES, BENZODIAZEPINES, AMPHETAMINES 

 
ζα πξΫπεη λα εέλαη νη θαηΪιιειεο γηα ηα φξηα δηαρσξηζκνχ (cut-offs) πνπ ρξεζηκνπνηεέ ην Δξγαζηάξην,  
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ηα νπνέα εέλαη 50 ng/ml, 300 ng/ml, 300 ng/ml, 200 ng/ml, 200 ng/ml,  1000 ng/ml, αληέζηνηρα. 

 
 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

 
 
 
 

   Γξ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ    
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Α.4 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 
ΓΙΑ MANUAL ΥΡΗΗ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ 
ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΧΝ ΥΡΗΗ ΥΧΡΙ ΜΗΥΑΝΗΜΑ 

 

 

ΓεληθΪ :  

 Οη εηαηξεέεο ζα πξΫπεη λα ζπληΪμνπλ θύιιν ζπκκόξθωζεο ζε ζρΫζε κε ηηο 
δεηνύκελεο πξνδηαγξαθΫο θαη λα αλαθΫξνπλ αλ θαιύπηνπλ ά όρη ηηο 
ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο αλΪ νκΪδα αληηδξαζηεξέωλ.  

 ε πεξέπηωζε πνπ δελ ππΪξμεη θύιιν ζπκκόξθωζεο ε πξνζθνξΪ δελ ζα 
αμηνινγεζεέ.  

 ΜηθξΫο απνθιέζεηο ζε κε βαζηθΫο πξνδηαγξαθΫο ζα αμηνινγεζνύλ από ηελ 
επηηξνπά. 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΧΗ. 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

   

   

 

 

 Σα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ αλαθΫξνπλ νη πξνκεζεπηΫο ζα πξΫπεη λα 
πεξηΫρνπλ όια ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα πνπ ζα βνεζάζνπλ ηελ επηηξνπά λα 
θαηαλνάζεη θαη λα αμηνινγάζεη ηελ επέδνζε ηωλ πξνϊόληωλ.  

 ε πεξέπηωζε πνπ ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θξέλνληαη αλεπαξθά (πρ κόλν 
νλνκαζέα πιηθνύ) δελ ζα αμηνινγνύληαη ηα πιηθΪ εθηόο αλ ην εξγαζηάξην Ϋρεη 
άδε εκπεηξέα ηνπ πξνζθεξόκελνπ εέδνπο.  

 Σα prospectus ζα πξΫπεη λα εέλαη πξωηόηππα (ηνπ νέθνπ) θαη λα αλαθΫξνπλ 
ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηηο επηδόζεηο ηωλ πξνϊόληωλ (εηδηθΪ ζηα latex 
tests).  

 Κξηηάξηα επηδόζεωλ αλΪ νκΪδα θαζνξέδνληαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ 
αθνινπζνύλ. 

 Όια ηα πξνζθεξόκελα αληηδξαζηάξηα λα θΫξνπλ CE IVD Mark 
(Απ.ΓΤ8δ/νηθ.3607/892/ΦΔΚ 1060 Β’/10-8-01 αξζ.1,2 β) γηα ρξάζε ζε 
αλζξώπηλα δεέγκαηα. 
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ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΟΜΑΓΧΝ ΤΛΙΚΧΝ 
 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΘΡΔΠΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Δ ΣΡΤΒΛΙΑ / ΧΛΗΝΑΡΙΑ 

 

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) 
 

a. ΘΡΔΠΣΗΚΟ 
ΤΛΗΚΟ 

b. ΔΓΚΡΗΔΗ ΓΗΔΘΝΧΝ 
ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

 
 

2. Σα kit λα πεξηΫρνπλ κεκνλσκΫλα Ϋλα (1) Ϋσο δΫθα (10) ηξπβιέα (Petri) 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 agar 2 

(Gram - / Enterococci) , Sabouraud agar 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) ζχζηαζε κε αθπδαησκΫλα πιηθΪ ζε πεξέπησζε 

πνπ δεηεζεέ. 
 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ 
 
πζηάκαηα Σαπηνπνέεζεο 
 

1. γηα ΔληεξνβαθηεξηαθΪ Gram αξλεηηθΪ (-)  
2. γηα κε ΔληεξνβαθηεξηαθΪ (αδπκσηηθΪ) Gram αξλεηηθΪ  (-) 
3. γηα ηαθπινθφθθνπο (Staph) 
4. γηα ηξεπηνθφθθνπο-Δληεξνθφθθνπο (Strep, Enter) 
5. γηα Αλαεξφβηα  
6. γηα Μχθεηεο 
 

ΠξνδηαγξαθΫο 

πζηάκαηα βηνρεκηθψλ αληηδξΪζεσλ γηα ηαπηνπνέεζε κηθξννξγαληζκψλ κε ηνπιΪρηζηνλ 

20   βηνρεκηθΫο δνθηκαζέεο γηα  ηνπο  αλσηΫξσ κηθξννξγαληζκνχο, ηα νπνέα: 

α)   Όια 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  
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      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 Δξγαζηάξην εΪλ θαιχπηνπλ ηηο απαηηάζεηο ηνπ.  
ε) Να ζπλνδεχνληαη απφ  ηα απαξαέηεηα index αλΪγλσζεο 
ζη)  Ζ επεμεξγαζέα ησλ απνηειεζκΪησλ λα γέλεηαη κε ηε ρξάζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ  
(software) πνπ λα εέλαη ζπκβαηφ κε φινπο  ηνπο Ζ/Τ θαη πεξηιακβΪλεη  φια  ηα βηβιέα ησλ 
index θαη ην νπνέν λα παξΫρεη ηε  δπλαηφηεηα Ϋθδνζεο απνηειεζκΪησλ θαη λα δηαηέζεηαη 
δσξεΪλ. 
 
 

 YΛΙΚΑ 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 ηηο 

απνζηεέξσζεο, αλΪ Ϋλαο. 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).  

     
 

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. Catalase test: ζε ζηαγνλέδηα, εθηεινχκελε επέ θΪξηαο 
 

ΓΙΚΙΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ 

 

1. Να πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο CLSI / WHO / EUCAST 

2. Να πξνζθΫξνληαη θαη δηζθέα δηαθνξεηηθάο ζπγθΫληξσζεο αληηβηνηηθνχ (πΪλσ απφ 130 
δηαθνξεηηθΪ αληηβηνηηθΪ  θαη ζπγθεληξψζεηο). 

3. Κηη 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 εσο ηελ ιάμε. 
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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. 

 

 

ΥΡΧΔΙ 

1. Ζ ρξψζε ΓΔΚ λα πξνζθΫξεηαη ζε θηαιέδην ησλ 100ml θαη ε Lugol's iodine γηα ρξψζε 
παξαζέησλ ζε ζηαγνλνκεηξηθΪ θηαιέδηα.  

2. Nα κελ απαηηνχλ νπνηαδάπνηε θαηεξγαζέα (φρη ζπκππθλσκΫλεο).  
 

 

ΣΑΙΝΙΔ 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). 

 

 

17PROC005904461 2017-03-10

ΑΔΑ: 7ΝΥΣ469Η27-ΤΞΕ



ΛΙΣΑ ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΜΔ ΣΙ 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΔ ΠΟΟΣΗΣΔ 

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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  ΔΗΓΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΘξεπηηθΪ ΤιηθΪ 

Ϋηνηκα ζε κηθξΪ kit 

ηωλ 1-10 ηξπβιέωλ ην 

αλώηεξν ιόγω 

κηθξάο ιάμεο 

    

    ηξπβιέα 

1 Mc Conkey no 2 100 

2 Blood Agar Base no 2 60 

3 SS modified 80 

4 Mueller Hinton 90mm 120 

5 Chapman   20 

6 Sabouraud κε αληηβηνηηθΪ 20 

7 ΣSA 20 

8 Selenite tube 40 

9 BHI tube 40 

10 Υξσκνγφλα αικνλΫια / XLD 10 

11 Υξσκνγφλα γηα νπξνθαιιηΫξγεηεο 100 

12 Chocolate Vitox 20 

Σαπηνπνέεζε     

    Test 

1 Πιάξεο ζχζηεκα βηνρεκηθψλ θαη ελδπκηθψλ 

αληηδξΪζεσλ γηα ΔληεξνβαθηεξηαθΪ Gram - 
80 

2 Πιάξεο ζχζηεκα βηνρεκηθψλ θαη ελδπκηθψλ 

αληηδξΪζεσλ γηα κε ΔληεξνβαθηεξηαθΪ (αδπκσηηθΪ) 

Gram - 

40 

3 Πιάξεο ζχζηεκα βηνρεκηθψλ θαη ελδπκηθψλ 

αληηδξΪζεσλ γηα ηαθπιφθνθθνπο 
20 

4 Πιάξεο ζχζηεκα βηνρεκηθψλ θαη ελδπκηθψλ 

αληηδξΪζεσλ γηα ηξεπηνθφθθνπο-Δληεξνθφθθνπο 
20 

5 Πιάξεο ζχζηεκα βηνρεκηθψλ θαη ελδπκηθψλ 

αληηδξΪζεσλ γηα Αλαεξφβηα 
20 

6 Πιάξεο ζχζηεκα βηνρεκηθψλ θαη ελδπκηθψλ 

αληηδξΪζεσλ γηα Μχθεηεο 
20 
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Γηζθέα Αληηβηνηηθώλ - 

ΜIC strips 

    kit 

 

Γηζθέα Αληηβηνηηθψλ γηα ρξάζε κε κηθξνχο 

ζηξνγγπινχο, κηθξά ζπζθεπαζέα ησλ 4-5 x 50 discs 

(40-45 αληηβηνηηθΪ) 

5 kit ησλ 250 

δηζθέσλ 

αληηβηνηηθψλ 

ΤιηθΪ κεηαθνξΪο      

    πζθεπαζέα 

 κε Amies w/o charcoal 1 

ΓηαγλωζηηθΪ 

Γηζθέα/Αληηδξαζη. 
    

    kit 

1 Optochin 250 d. 1 

2 Bacitracin 250 d. 1 

3 Catalase test 1 

 

Υξώζεηο     

    kit 

1 Υξψζε ΓΔΚ 1 

2 LUGOL’ S IODINE γηα ρξψζε παξαζέησλ ζε 

ζηαγνλνκεηξηθΪ θηαιέδηα. 
1 

Σαηλέεο Ούξωλ    

  Σαηλέεο 

  Σαηλέεο 10-12 παξακΫηξσλ 300 

 

 Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  
 
 
 
 

   Γξ. ΜΙΥΑΗΛ ΓΗΜΟΤΣΟ    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Αϋ 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα) / ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία : Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 99221490 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ : ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Σ.Κ. 124 61 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ : ΚΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ 

- Σθλζφωνο : 213 2046284 

- Ηλ. Σαχυδρομείο : klam@dromokaiteio.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.dromokaiteio.gr 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

-Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): 

«ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ - ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΧΝ - ΒΗΟΥΖΜΗΚΧΝ - ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ 
ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ» (CPV: 33696500-0) 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: * … + 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : * … + 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι : 2685/769985 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

17PROC005904461 2017-03-10

ΑΔΑ: 7ΝΥΣ469Η27-ΤΞΕ



Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
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πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 

τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ 

φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και 

V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 

του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με 

το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

*+ Ναι *+ Όχι  
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αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αστοκάθαρση»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 

 

17PROC005904461 2017-03-10

ΑΔΑ: 7ΝΥΣ469Η27-ΤΞΕ



Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ 

περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
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λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

*+ Ναι *+ Όχι 
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πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

 

 

17PROC005904461 2017-03-10

ΑΔΑ: 7ΝΥΣ469Η27-ΤΞΕ



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 

Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 

ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Όχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Περιγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……] 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
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ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 

17PROC005904461 2017-03-10

ΑΔΑ: 7ΝΥΣ469Η27-ΤΞΕ



Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 

ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 

πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να 

υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν 

να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου 

για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 

β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 

ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 

τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

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

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

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽  

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ 

φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 

υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο 

μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 

το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

17PROC005904461 2017-03-10

ΑΔΑ: 7ΝΥΣ469Η27-ΤΞΕ



                                                                                                                                                                                              
xxx Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτϋ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ 

εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi Π.χ. αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Π.χ. αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 

μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xlii Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 

κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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