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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

<<ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ>> Ν.Π.Δ.Δ. 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 

Πόλη ΧΑÏΔΑΡΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 124 61 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 302 

Τηλέφωνο 213 2046284 

Φαξ 

 

213 2046400 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  akoveou@dromokaiteio.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΒΑΙΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.promitheus.gov.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.dromokaiteio.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Ψ.Ν.Α <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> Ν.Π.Δ.Δ και ανήκει στο Υπουργείο 
Υγείας. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας περίθαλψη. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 

 την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και www.dromokaiteio.gr 
  

γ)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ψ.Ν.Α. <<ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ>>. 

Η δαπάνη της σύμβασης θα βαρύνει την με Κ.Α. : 1359 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και της προέγκρισης του οικονομικού έτους 
2019 του Φορέα  Ψ.Ν.Α  <<ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ>>. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών-
ανοσολογικών-βιοχημικών-μικροβιολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό για το 
Ψ.Ν.Α.<<ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ>>.                

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696500-00. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 43.000,00 
€ πλέον ΦΠΑ. 

ΤΜΗΜΑ 3  : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 58.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ.  

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 
6.496,78 € πλέον ΦΠΑ.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει μέρος ενός τμήματος σε 
περισσότερους από έναν προσφέροντα, εφόσον  δεν απαιτείται συνοδός εξοπλισμός για το 
σύνολο του τμήματος.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 141.976,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 114.496,78). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Και τις αποφάσεις: 
 

 

147), για 
διαδικασίες σύναψης

/16-11-2016).  
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 Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2325/22-12-2017 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου,( θέμα 8°) «Έγκριση διενέργειας  δημόσιου 
διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών-ανοσολογικών-
βιοχημικών- μικροβιολογικών εξετάσεων και συνοδού εξοπλισμού, για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισμού 114.496,78 € πλέον  Φ.Π.Α.».  

 Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2328/25-1-2018 Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
του Νοσοκομείου, (θέμα 18°) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Την απόφαση της υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, (θέμα 23°), «Νομιμοποιήσεις υπογραφών για το έτος 
2018».  

 Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ψ.Ν.Α.«∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.∆.∆. με 
υπ΄αριθ. πρωτ. 2688/784528/28-2-2018(Α∆Α: 6ΞΓΧ469Η27-Χ9Ζ). 

 

1.5 Προθεσμία υποβολής  προσφορών και ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 12/4/2018, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ 

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 18/4/2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε  και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 54386. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  στις 6/3/2018. 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.dromokaiteio.gr  στην διαδρομή : ΝΕΑ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ►ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, επιλογή του PDF στις 6-3-2018. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 





 

 

Σελίδα 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της, που αποτελούν και αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]. 

3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2   Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

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

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ΄΄Apostile ΄΄σύμφωνα με 
τη συνθήκη της Χάγης της 5-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

 β) τον εκδότη, 

 γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

 δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
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 στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης),  

 ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια  Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της συνολικής δαπάνης άνευ Φ.Π.Α , ήτοι το 
ποσό δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών ( 
2.289,94 € ) και συγκεκριμένα: 

 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 : εκατό σαράντα ευρώ (140,00 € ) 





 

 

Σελίδα 12 

 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2 : οχτακόσια εξήντα  ευρώ ( 860,00 € ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3 : χίλια εκατό εξήντα ευρώ( 1.160,00 € ) 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4 :εκατό εικοσι εννέα ευρώ (129,94 € ) 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 15/9/2018, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την 
περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 171). (Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει 
ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 
άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης 
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.) 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως 
για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές των εταιρειών. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  των εταιρειών. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις  

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής της παραγράφου 2.2.4,  της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 
του ν. 4412/2016. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

http://www.eaadhsy.gr/
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εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2., κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται ] στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.3 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 
ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 
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δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Με εκτύπωση της καρτέλας 
”Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και 
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το 
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική 
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 
προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την 
έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη 
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια 
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
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κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν 
της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, 
να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση 
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005» .και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές  προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 Ηλεκτρονική Διαδικασία 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 
37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα 
διακήρυξη, 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον, ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι 
δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, 
η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) 
παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
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Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά, τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία, που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας 
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(Παράρτημα II), 

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 
2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι πίνακες συμμόρφωσης της διακήρυξης  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) πρέπει να υποβληθούν 
υποχρεωτικά με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις 
επεξηγήσεις και οδηγίες που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης,  όπως ορίζεται κατωτέρω : 

Α. Τιμές 

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. 
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Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία . 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρουν το νόμιμο 
ποσοστό επί τοις εκατό (% ) ΦΠΑ, στο οποίο υπόκειται το είδος το οποίο προσφέρουν. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) , της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι  προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

 α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

 β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και 

 γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.  

Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς της διακήρυξης  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) πρέπει να 
υποβληθούν υποχρεωτικά με την οικονομική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα 
με τις επεξηγήσεις και οδηγίες που αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 4 μηνών (120 ημέρες), από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι 
έως 16/8/2018). 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους: 

 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  

 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών),  

 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),  

 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών) ,  

 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  

 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά» την 18/4/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00' π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 
όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 
αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης 
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης  χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους.  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της  παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
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γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 





 

 

Σελίδα 28 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (όπως ορίζονται στο  άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 
του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
 
 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) και στο 100% της 
συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των διαφόρων υλικών (τμηματικές 
παραδόσεις).Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016 γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) . 

δ) Κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-09) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει 
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
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το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β)Επιπλέον μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 
αποκλεισμός από την συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοση. 

Η είσπραξη του προστίμου  γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης  εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο  επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος 
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016  οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1. ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η παράδoση του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει, στο χώρο που θα υποδειχθεί, στο 
Εργαστήριο του Νοσοκομείου, μέσα τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής σύμβασης με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. 

Ο προμηθευτής σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου 
υποχρεούται να διαμορφώσει κατάλληλα τον χώρο του εργαστηρίου, με 
φροντίδα και δαπάνες του, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες εργασίας που θα 
διαμορφωθούν. 

Η οριστική παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού θα γίνει από επιτροπή που θα 

οριστεί για το σκοπό αυτό από το Νοσοκομείο και μετά από δοκιμαστικό 

διάστημα λειτουργίας πέντε (5) ημερών. 

Προϋπόθεση για την παραλαβή του συνοδού εξοπλισμού είναι η επίδειξη της 

λειτουργίας τους (εφόσον τούτο προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί 

αναγκαίο από την Υπηρεσία), η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, 

η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους 

χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους 

της σύμβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους (εφόσον τούτο 

προβλέπεται από όρο της διακήρυξης ή κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία) και η 

διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύv την ιατρική ασφάλεια, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες 

παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει 

στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του, 

εφόσον του ζητηθεί. 

6.2.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 

 

6.2.1.  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.2.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ανάλογα με τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία με fax ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει  την παραγγελία  
μέσα σε πέντε(5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση 
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών 
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.2.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το 
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
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6.2.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, 
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της 
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του 
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την 
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις – απόρριψης  των 
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν 
να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από 
αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του 
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να 
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της 
αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του 
Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο 
μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής 
μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 

6.2.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.2.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, 
που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.2.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις 
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.2.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.3 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  όόσσαα  οορρίίζζεειι  ττοο   ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ   ΙΙ   ττηηςς  ππααρροούύσσααςς 
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      ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΡΩΙΟΣ 





 

 

Σελίδα 36 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης  

 

TMHMA 1:     
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

  
Ι. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ 

1. Γενική Αίματος                  5.000   test 

2. Χρόνος Θρομβοπλαστίνης (PT)      24 φιαλίδια 

3. Χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)              12 φιαλίδια 

4. CaCl2                                                                                   10 φιαλίδια 

5. Οροί ελέγχου PT/aPTT (μόνο το Normal)                            40 φιαλίδια  

 

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α).Ο αναλυτής που θα επιλεγεί για να εκτελεί τις γενικές αίματος, είδος  
με α/α 1, θα πρέπει να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:   

α) Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 50 δείγματα την ώρα.  

β) Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος και η απαιτούμενη ποσότητα αίματος 
να  μην υπερβαίνει τα 150μl. Επιπλέον ο ζητούμενος αναλυτής να έχει τη 
δυνατότητα να κάνει πλήρη ανάλυση τριχοειδικού αίματος. 

γ) Να μετρά ή να υπολογίζει τις παρακάτω παραμέτρους:  

1) Αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) 

 2) Αριθμο ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) 

 3) Αιμοσφαιρίνη (Hct) 

 4) Αιματοκρίτη (Hb)  

 5) Μέσο όγκο ερυθρών (MCV) 

 6) Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) 

 7) Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης κατά ερυθροκύτταρο  (MCHC) 

 8) Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW) 

 9) Αριθμός αιμοπεταλίων (PLT) 

 10) Αιμοπεταλιοκρίτης 

 11) Μέσο όγκο αιμοπεταλίων 
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 12) Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων     

 13) Απόλυτος αριθμός μονοπύρηνων     

 14) Απόλυτος αριθμός λεμφοκύτταρων     

 15) Απόλυτος αριθμός ηωσινόφιλων     

 16) Απόλυτος αριθμός βασεόφιλων     

 17) Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων (πολυμορφοπύρηνων) 

 18) Ποσοστό % λεμφοκυττάρων      

 19) Ποσοστό % μονοπύρηνων      

 20) Ποσοστό % ουδετερόφιλων (πολυμορφοπύρηνων)  

 21) Ποσοστό % ηωσινόφιλων      

 22) Ποσοστό % βασεόφιλων      

 

δ) Η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης να γίνεται με διεθνώς αποδεκτή μέθοδο με 
αντιδραστήρια χωρίς κυάνιο. 

ε) Τα ερυθρά αιμοσφαίρια να μετρούνται σε ξεχωριστό θάλαμο από τα λευκά 
αιμοσφαίρια.  

στ) Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη ή να συνοδεύεται από Η/Υ έτσι 
ώστε να παρουσιάζονται τα στοιχεία κάθε δείγματος με τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων και τα ιστογράμματα    

ζ) Να έχει αυτοκαθαριζόμενο ρύγχος και εσωτερικά και εξωτερικά.  

η) Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της στάθμης των αντιδραστηρίων και των 
αποβλήτων.       

θ) Να ξεπλένεται αυτόματα χωρίς καμία παρέμβαση του χειριστή κατά το ξεκίνημα 
και το κλείσιμο της ρουτίνας.       

ι) Το όργανο να έχει δυνατότητα αυτοελέγχου με ειδικά διαγνωστικά προγράμματα 
καθώς και αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των μετρούμενων παραμέτρων 

ια) Η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται να έχει το απαραίτητο λογισμικό 
για την διασύνδεση του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. 
Η δαπάνη για την σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS (της εταιρειας CCS 
SA) του εργαστηρίου είναι υποχρέωση του μειοδότη.     

ιβ) Να διατίθενται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα ελέγχου 
(control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης (calibration standard). 

ιγ) Να έχει εξακριβωμένα πλήρες τμήμα service στο χώρο των αυτόματων 
αιματολογικών αναλυτών. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής υποχρεούται να 
καταθέσει κατάσταση αιματολογικών αναλυτών σε νοσοκομεία που έχει 
εγκαταστήσει και συντηρεί το τμήμα service του.  

ιδ) Να διαθέτει δύο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας:  
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ιδ.1) Αυτόματο δειγματολήπτη συνεχούς ροής με σύστημα αυτόματης ανάδευσης 
και αναγνώρισης του δείγματος με bar-code. Το bar-code reader να δύναται να 
αναγνωρίσει γραμμωτούς κώδικες διαφορετικών συστημάτων και να αναφέρονται 
αυτοί.    

ιδ.2) Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου. Και στις δύο περιπτώσεις το ακροφύσιο και 
η βελόνα δειγματοληψίας να αυτοκαθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά μετά από 
κάθε μέτρηση. 

ιε) Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.  

ιστ) Οι προμηθευτές θα πρέπει:       

ιστ.1) Να προσφέρουν τα συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για κάθε 
ζητούμενη εξέταση όπως υλικά βαθμονόμησης, οροί ελέγχου και λοιπά 
αναλώσιμα υλικά. 

ιστ.2) Να καταθέσουν τα αντίγραφα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων (όπως και των 
υλικών βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου), στα οποία θα πρέπει να υπάρχουν 
πληροφορίες για την σταθερότητά τους, την ακρίβεια των μετρήσεων τους, την 
επαναληψιμότητά τους και τη διάρκεια ζωής τους επάνω στον προσφερόμενο 
αναλυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ.  

ιστ.3) Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλα τα κόστη (αντιδραστήρια, 
βαθμονομητές, οροί ποιοτικού ελέγχου, αναλώσιμα κτλ.) συμπεριλαμβανομένων 
αυτών για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο (τουλάχιστον 2 επιπέδων) των 
εξετάσεων (αρ. εργάσιμων ημερών χρονική διάρκεια σύμβασης σε εβδομάδες επί 5 
εργάσιμες ημέρες)     

ιστ.4) Όλα τα παραπάνω να παρουσιάζονται σε πίνακα ο οποίος να περιλαμβάνει 
και τον αριθμό εξετάσεων ενός έτους για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο για το 
κάθε αντιδραστήριο ξεχωριστά. 

ιστ.5) Οι προσφερόμενες συσκευασίες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και 
αναλωσίμων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τόσο των αριθμό των εξετάσεων 
όσο και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.  

Β).Τα είδη με α/α 2 και 3 να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

α) Τα αντιδραστήρια να έχουν χαμηλό ISI (1,0-1,3)  

β) Τα αντιδραστήρια να είναι σε υγρή μορφή, σε μικρή συσκευασία ανά φιαλίδιο 4-
5ml και η σταθερότητα του ανοιγμένου αντιδραστηρίου να είναι τουλάχιστον 1 
μήνας στους 2-8οC. 

γ) Κατά την διαδικάσία επιλογής του μειοδότη, το κόστος των ειδών με α/α 2-5 θα 
υπολογιστεί συνολικά και σύμφωνα με τις ελάχιστες προσφερόμενες συσκευασίες. 

δ) Τα είδη με α/α 2 - 5 να είναι συμβατά με το αναλυτή CoaDATA της εταιρίας 
Helena Biosciences ιδιοκτησίας του εργαστηρίου. Να κατατεθούν έτοιμα 
πρωτόκολλα απ’ευθείας εφαρμογής των προσφερομένων υλικών επί του αναλυτή. 
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TMHMA 2: 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ι.ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΥΤΩΝ: 

     Tests/12μηνο 

1 Τ3    100 

2 T4    100 

3 TSH    1800 

4 FREE T3    200 

5 FREE T4    1800 

6 Anti-TPO    100 

7 Anti-Tg    100 

8 HBsAg    1500 

9 Anti-HBc    100 

10 Anti-Hbe    100 

11 HbeAg    100 

12 Anti-HBs (AUSAB)   200 

13 Anti-HCV     1500 

14 HIV 1/2     1500 

15 Anti-TP (Syphilis)   1500 

16 β-HCG    100 

17 B12      500 

18 FOLATE    500 

19 PSA    200 

20 Free PSA    100 

21 CEA    200 

22 CA 19-9    200 

23 CA 125    200 

24 CA 15-3    200 

25 AFP    200 

26 CK-MB    200 

27 TROPONIN I   200 

 Σύνολο:    13500 

      

ΙΙ.     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Τα αιτούμενα αντιδραστήρια, οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου θα πρέπει: 

1. να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

2. να έχουν τον κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξεως. 

3. να συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου 
όπου τούτο προβλέπεται (CE mark).   
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4. θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία 
παράδοσης του να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής 
διάρκειας ζωής του.  

5. σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως 
του και ενώ έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή 
συνθήκες συντηρήσεως του, να υποχρεούται ο προμηθευτής στην 
αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας. 

6. Οι προμηθευτές θα πρέπει: 
α)Να προσφέρουν τα συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για κάθε 
ζητούμενη εξέταση όπως υλικά βαθμονόμησης, οροί ελέγχου και λοιπά 
αναλώσιμα υλικά. 
β)Να καταθέσουν τα αντίγραφα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων (όπως και 
των υλικών βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου), στα οποία θα πρέπει να 
υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των εξετάσεων ανά συσκευασία, την 
σταθερότητά τους, την ακρίβεια των μετρήσεών τους, την επαναληψιμότητά 
τους και τη διάρκεια ζωής τους επί του προσφερόμενου αναλυτή, σύμφωνα 
με την Οδηγία 98/79/ΕΚ. 
γ)Τα αντιδραστήρια ρουτίνας (περισσότερες των 500 εξετάσεων/12μηνο) θα 
παραμένουν επί του αναλυτή οπότε να ληφθεί υπ'όψιν στις προσφερόμενες 
συσκευασίες και στο κόστος ανά εξέταση η σταθερότητα των αντιδραστηρίων 
επί του αναλυτή (on board stability), έτσι ώστε να επαρκούν να καλύψουν τις 
ανάγκες του εργαστηρίου για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Για τις 
υπόλοιπες εξετάσεις και εφόσον οι εταιρείες το επιθυμούν μπορούν να 
προσφέρουν τόσες συσκευασίες όσες είναι αρκετές για την μέτρηση των 
εξετάσεων, της βαθμονόμησης και του ποιοτικού ελέγχου για τη χρονική 
διάρκεια της σύμβασης. Θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την  φύλαξη των 
αντιδραστηρίων εντός και εκτός του αναλυτή. Προϋπόθεση είναι ότι ο 
συνολικός χρόνος ζωής - εντός και εκτός του αναλυτή - των προσφερόμενων 
συσκευασιών να ισούται με τη  χρονική διάρκεια της σύμβασης. O συνολικός 
χρόνος ζωής μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι τα 
αντιδραστήρια παραμένουν επί του αναλυτή 6 ώρες. Τέλος, καθώς οι 
εταιρείες υπολογίζουν με διαφορετικό τρόπο το χρόνο ζωής των 
αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν, για 
ετήσιες συμβάσεις, είτε σε 12 μήνες είτε σε 52 βδομάδες είτε σε 360 ημέρες. 
δ)Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλες οι δαπάνες (αντιδραστήρια, 
βαθμονομητές, οροί ποιοτικού ελέγχου, αναλώσιμα κτλ.) 
συμπεριλαμβανομένων αυτών για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο 
(τουλάχιστον 2 επιπέδων) των εξετάσεων (αρ. εργάσιμων ημερών= χρονική 
διάρκεια σύμβασης σε εβδομάδες επί 5 εργάσιμες ημέρες). Για τα 
αντιδραστήρια που ο αριθμός των εξετάσεων είναι μικρότερος από 500, οι 
εξετάσεις που απαιτούνται για ποιοτικό έλεγχο ανά έτος είναι η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης σε εβδομάδες επί 2 επίπεδα. 
Ο αριθμός των απαιτούμενων εξετάσεων για βαθμονόμηση και ποιοτικό 
έλεγχο, είναι πλέον του αριθμού των ζητούμενων εξετάσεων. 
ε)Να παρουσιάζεται σε πίνακα ο προβλεπόμενος αριθμός εξετάσεων για 
βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο για το κάθε αντιδραστήριο ξεχωριστά. 
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στ)Οι προσφερόμενες συσκευασίες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και 
αναλωσίμων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τόσο των αριθμό των 
εξετάσεων όσο και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης.  
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κατά την υλοποίηση της 
σύμβασης, οι προσφερόμενες συσκευασίες σε βαθμονομητές, ορούς ελέγχου 
και αναλώσιμα, δεν είναι αρκετές για να καλύψουν τις ανάγκες του 
εργαστηρίου, οι παραπάνω συσκευασίες (μία ή δύο επιπλέον συσκευασίες το 
πολύ) να διατίθενται δωρεάν. 
 

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο συνοδός εξοπλισμός που θα εκτελεί τις εξετάσεις θα πρέπει: 
    

1. Να είναι τυχαίας συνεχούς και αμέσου προσπελάσεως (Random Access).  
  

2. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 100 εξετάσεις την ώρα. 
  

3. Να έχει ψυγείο φύλαξης των αντιδραστηρίων ή θερμοστατούμενο χώρο 
φύλαξης των αντιδραστηρίων, ανάλογα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
για τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης όλων των προσφερόμενων 
αντιδραστηρίων. 

      
4. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης BAR CODE για τα αντιδραστήρια και για 

τα δείγματα. 
 

5. Να διαθέτει τη δυνατότητα για πραγματική, συνεχή και απεριόριστη 
φόρτωση STAT δειγμάτων χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί δείγμα 
ρουτίνας. Μετά τη δειγματοληψία του επείγοντος να συνεχίζεται αυτόματα 
η δειγματοληψία των προγραμματισμένων δειγμάτων ρουτίνας. 

   
6. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης τουλάχιστον 15 διαφορετικών εξετάσεων 

με συνεχή τροφοδοσία αντιδραστηρίων εν ώρα λειτουργίας του αναλυτή
  

7. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί υπό 
τάση 220 Volt. 

 
8. Η δυναμικότητα του συνοδού εξοπλισμού για εφάπαξ φόρτωση να είναι 

τουλάχιστον 30 δείγματα. 
 

9. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.  
   

10. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση αφ' ενός για την 
εκπαίδευση των χειριστών του αναλυτή και αφ' ετέρου για την παροχή 
service και ανταλλακτικών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας. 
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11. Η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται να έχει το απαραίτητο 
λογισμικό για την διασύνδεσει του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα 
του Νοσοκομείου. 
Η δαπάνη για την σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS του 
εργαστηρίου είναι υποχρέωση του μειοδότη.     
 
 

  
TMHMA 3 :   
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ: 

      εξετάσεις/12μηνο 

1 ΣΑΚΧΑΡΟ     2500 

2 ΟΥΡΙΑ     2600 

3 ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ     800 

4 ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ    1400 

5 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝ
Η 

    1400 

6 HDL     1400 

7 ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ     2600 

8 ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGPT    2500 

9 ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ: SGOT    2500 

10 ΑΛΚΑΛΙΚΗ 
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 

   2400 

11 γ-GT     2400 

12 ΣΙΔΗΡΟΣ     850 

13 ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ     850 

14 ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ    650 

15 ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ    650 

16 ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ    2000 

17 ΑΛΒΟΥΜΙΝΕΣ     2000 

18 CPK     2600 

19 LDH     2500 

20 ΦΩΣΦΟΡΟΣ     100 

21 ΑΣΒΕΣΤΙΟ     100 

22 C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ ΠΡΩΤΕΪΝΗ   800 

23 ASTO     50 

24 ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ   50 

25 α-ΑΜΥΛΑΣΗ     50 

26 ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ   50 

27 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ 
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ 

  450 

28 ΜΑΓΝΗΣΙΟ     50 

29 ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΟΥΡΩΝ    50 
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30 CARBAMAZEPINE    100 

31 VALPROIC ACID    550 

32 PHENYNTOIN     50 

33 PHENOBARBITAL    50 

34 ΛΙΘΙΟ     100 

35 CANNABINOI
D 

    450 

36 OPIATES     450 

37 COCAINE     450 

38 BARBITURATES    450 

39 BENZODIAZEPINES    450 

40 AMPHETAMINES    450 

41 ΝΑΤΡΙΟ     2700 

42 ΚΑΛΙΟ     2700 

43 ΧΛΩΡΙΟ     2700 
 ΣΥΝΟΛΟ:     48000 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Ο προς διάθεση βιοχημικός αναλυτής θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω 
απαιτήσεις:   

1. Ο προτεινόμενος αναλυτής να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, τελευταίας 
γενιάς και κατασκευής, με τυχαία επιλογή δειγμάτων, τύπου RANDOM 
ACCESS.   

2. Να είναι μεγάλης παραγωγικότητας, 600 τουλάχιστον αναλύσεων ανά ώρα. 

3. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE) με ηλεκτρόδια, 
ενσωματωμένο στον αναλυτή για Κάλιο, Νάτριο, Χλώριο και Λίθιο. 
Εναλλακτικά η εξέταση Λιθίου μπορεί να γίνεται και φωτομετρικά.  

4. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων 
μέσω γραμμωτού κώδικα (BAR CODE).      

5. Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυχόμενο χώρο αντδραστηρίων με τις 
κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για όλα τα προσφερόμενα 
αντιδραστήρια.    

6. Η τροφοδοσία του σε δείγματα αίματος να γίνεται συνεχώς χωρίς διακοπή 
της λειτουργίας του και να δέχεται δείγματα διαφόρων τύπων (π.χ. ορού, 
πλάσματος, ούρων, ΕΝΥ, ολικού αίματος ή αιμολύματος) ταυτόχρονα.  

7. Να έχει την δυνατότητα εκτέλεσης όλων των αιτούμενων εξετάσεων 
ταυτόχρονα  

8. Να δέχεται τοποθέτηση μεγάλου αριθμού δειγμάτων στον δειγματολήπτη 
του (πάνω από 40) και να έχει ειδικές θέσεις επιπλέον επειγόντων 
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δειγμάτων. Επίσης να μπορεί να δεχτεί σωληνάρια αιμοληψίας με 
διαχωριστικό gel, ειδικά σωληνάρια (τύπου RIA) και καψάκια δειγμάτων. 

9. Τα επείγοντα δείγματα να εκτελούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
εξετάσεων του δείγματος που αναλύεται την στιγμή της φόρτωσής τους 
στον αναλυτή και να αναγνωρίζονται με αναγνώστες bar code 
ενσωματωμένους στους αναλυτές.    

10. Η στάθμη όλων των υγρών (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν 
απορρυπαντικά, αντιδραστήρια ISE) να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου 
στάθμης  (όχι υπολογιστικά) και να ειδοποιείται ο χειριστής. 

   
11. Να έχει δυνατότητα αυτόματων αραιώσεων στα δείγματα εκτός ορίων.  

 

12. Να υπάρχει σύστημα λεπτομερούς καταγραφής του αναλυτικού έργου, 
ενσωματωμένο ή ανεξάρτητο, από τον αναλυτή ανά εξέταση 
(βαθμονομήσεις, ποιοτικός έλεγχος, δείγματα ασθενών).    

13. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί υπό 
τάση 220 Volt. 

  
14. Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση αφ' ενός για 

την εκπαίδευση των χειριστών του αναλυτή και αφ' ετέρου για την παροχή 
service και ανταλλακτικών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης χωρίς 
επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

   
15. Να διαθέτει πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.    

16. Η εταιρεία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται να έχει το απαραίτητο 
λογισμικό για την διασύνδεση του αναλυτή με το πληροφοριακό σύστημα 
του Νοσοκομείου. 
Η δαπάνη για την σύνδεση σε αμφίδρομη επικοινωνία με το LIS, της 
Εταιρείας CCS SA, του εργαστηρίου είναι υποχρέωση του μειοδότη. 

     
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  
Όσον αφορά τα αιτούμενα αντιδραστήρια, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου, οι 
προμηθευτές θα πρέπει: 

1. Να προσφέρουν τα συμπληρωματικά υλικά που απαιτούνται για κάθε 
ζητούμενη εξέταση όπως υλικά βαθμονόμησης, οροί ελέγχου και λοιπά 
αναλώσιμα υλικά. 

  
2. Να καταθέσουν τα αντίγραφα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων (όπως και 

των υλικών βαθμονόμησης και ποιοτικού ελέγχου), στα οποία θα πρέπει 
να υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των εξετάσεων ανά συσκευασία, 
την σταθερότητά τους, την ακρίβεια των μετρήσεών τους, την 
επαναληψιμότητά τους και τη διάρκεια ζωής τους επί του προσφερόμενου 
αναλυτή, σύμφωνα με την Οδηγία 98/79/ΕΚ. 

  
3. Τα αντιδραστήρια ρουτίνας (περισσότερες των 250 εξετάσεων/12μηνο) θα 

παραμένουν επί του αναλυτή οπότε να ληφθεί υπ'όψιν στις προσφερόμενες 
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συσκευασίες και στο κόστος ανά εξέταση η σταθερότητα των 
αντιδραστηρίων επί του αναλυτή (on board stability), έτσι ώστε να επαρκούν 
να καλύψουν τις ανάγκες του εργαστηρίου για όλη τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης.Για τα αντιδραστήρια με αριθμό εξετάσεων μικρότερο των 250 
ανά έτος οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν συσκευασίες μόνο για την 
μέτρηση των εξετάσεων, της βαθμονόμησης και του ποιοτικού ελέγχου για 
τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Θα υπάρχουν σαφείς οδηγίες για την 
φύλαξη των αντιδραστηρίων εντός και εκτός του αναλυτή. Προϋπόθεση 
είναι ότι ο συνολικός χρόνος ζωής - εντός και εκτός του αναλυτή - των 
προσφερόμενων συσκευασίων να ισούται με τη χρονικη διάρκεια της 
σύμβασης. Ο συνολικός χρόνος ζωής μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας 
υπ'όψιν ότι τα αντιδραστήρια παραμένουν επί του αναλυτή 6 ώρες. Τέλος, 
καθώς οι εταιρείες υπολογίζουν με διαφορετικό τρόπο το χρόνο ζωής των 
αντιδραστηρίων επί του αναλυτή, οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν, για 
ετήσιες συμβάσεις, είτε για 12 μήνες είτε για 52 βδομάδες είτε για 360 
ημέρες. 

 

4. Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλα τα κόστη (αντιδραστήρια, 
βαθμονομητές, οροί ποιοτικού ελέγχου, αναλώσιμα κτλ.) 
συμπεριλαμβανομένων αυτών για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό 
έλεγχο (τουλάχιστον 2 επιπέδων) των εξετάσεων (αρ. εργάσιμων ημερών= 
χρονική διάρκεια σύμβασης σε εβδομάδες επί 5 εργάσιμες ημέρες).Για τα 
αντιδραστήρια με αριθμό εξετάσεων μικρότερο των 250 ανά έτος ο αριθμός 
των εξετάσεων που απαιτούνται για ποιοτικό έλεγχο (τουλάχιστον 2 
επιπέδων) είναι η χρονική διάρκεια της της σύμβασης σε εβδομάδες επί 2 
επίπεδα. Ο αριθμός των απαιτούμενων εξετάσεων για βαθμονόμηση και 
ποιοτικό έλεγχο, είναι πλέον του αριθμού των ζητούμενων εξετάσεων. 

 

5. Να παρουσιάζονται σε πίνακα ο προβλεπόμενος αριθμός εξετάσεων/12μηνο 
για βαθμονόμηση και ποιοτικό έλεγχο για το κάθε αντιδραστήριο ξεχωριστά.
  

6. Οι προσφερόμενες συσκευασίες βαθμονομητών, ορών ελέγχου και 
αναλωσίμων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν τόσο των αριθμό των 
εξετάσεων όσο και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Στις συσκευασίες των 
βαθμονομητών και των ορών ελέγχου να ληφθεί υπ' όψιν ο νεκρός όγκος 
των υποδοχέων των δειγμάτων (sample cups) του αναλυτή της κάθε 
εταιρείας. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι προσφερόμενες 
συσκευασίες, στα προαναφερόμενα είδη, δεν είναι αρκετές για να 
καλύψουν τις ανάγκες του του εργαστηρίου, οι παραπάνω συσκευασίες να 
διατίθενται δωρεάν. 

   
7. Να υπάρχει η δυνατότητα τα αντιδραστήρια με α/α 1-3, 7, 20, 21, 25, 28, 41-

43 να  πραγματοποιούν εξετάσεις σε δείγματα ούρων. Ο προμηθευτής θα 
πρέπει να προσφέρει τουλάχιστον μία συσκευασία με τα κατάλληλα υλικά 
για την βαθμονόμηση και τον ποιοτικό έλεγχο των αντιδραστηρίων, μόνο για 
τις περιπτώσεις εκείνες που οι βαθμονομητές ή οι οροί ελέγχου των 
εξετάσεων στα ούρα πρέπει να είναι διαφορετικές από τις ήδη 
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προσφερόμενες συσκευασίες για τις εξετάσεις στον ορό. Ο αριθμός των  
εξετάσεων στα ούρα εμπεριέχεται στο συνολικό αριθμός των εξετάσεων των 
παραπάνω αντιδραστηρίων. 

8. Οι προσφερόμενες συσκευασίες βαθμονομητών και ορών ελέγχου για τα 
αντιδραστήρια CANNABINOIDS, OPIATES, COCAINE, BARBITURATES, 
BENZODIAZEPINES, AMPHETAMINES θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες για τα 
όρια διαχωρισμού (cut-offs) που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο, τα οποία είναι 
50 ng/ml, 300 ng/ml, 300 ng/ml, 200 ng/ml, 200 ng/ml,  1000 ng/ml, 
αντίστοιχα. 

 

TMHMA 4 : 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ MANUAL ΧΡΗΣΗ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 

Γενικά :  
1. Οι εταιρείες θα πρέπει να συντάξουν φύλλο συμμόρφωσης σε σχέση 

με τις ζητούμενες προδιαγραφές και να αναφέρουν αν καλύπτουν ή 
όχι τις τεχνικές προδιαγραφές ανά ομάδα αντιδραστηρίων.  

2. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει φύλλο συμμόρφωσης η προσφορά 
δεν θα αξιολογηθεί.  

3. Μικρές αποκλίσεις σε μη βασικές προδιαγραφές θα αξιολογηθούν 
από την επιτροπή. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

   

   

 

 

4. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρουν οι προμηθευτές θα 
πρέπει να περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν 
την επιτροπή να κατανοήσει και να αξιολογήσει την επίδοση των 
προϊόντων.  

5. Σε περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά κρίνονται ανεπαρκή (πχ 
μόνο ονομασία υλικού) δεν θα αξιολογούνται τα υλικά εκτός αν το 
εργαστήριο έχει ήδη εμπειρία του προσφερόμενου είδους.  

6. Τα prospectus θα πρέπει να είναι πρωτότυπα (του οίκου) και να 
αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις των 
προϊόντων (ειδικά στα latex tests).  

7. Κριτήρια επιδόσεων ανά ομάδα καθορίζονται στις προδιαγραφές που 
ακολουθούν. 
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8. Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν CE IVD Mark 
(Απ.ΔΥ8δ/οικ.3607/892/ΦΕΚ 1060 Β’/10-8-01 αρθ.1,2 β) για χρήση σε 
ανθρώπινα δείγματα.  

 

 

 ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ / ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 

 

1. Να προσφερθούν kit με σήμανση CE. Nα προσκομισθεί βεβαίωση 
του οίκου μεταφρασμένη / επικυρωμένη. Να φέρουν CE IVD / ISO 
παραγωγής και διακίνησης (εμπορίας). Να προσκομισθεί λίστα με 
τις εγκρίσεις ανά προσφερόμενο προϊόν. Οι εγκρίσεις (approvals) 
δεν είναι υποχρεωτικό να είναι από τους ίδιους οργανισμούς / 
φαρμακοποιίες, θα αξιολογηθούν όμως οι σημαντικότερες (επί 
ποινής απόρριψης).ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (μπορεί οι πληροφορίες να 
δίδονται και με διαφορετικό τρόπο) 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
2. Τα kit να περιέχουν μεμονωμένα ένα (1) έως δέκα (10) τρυβλία 

(Petri) το μέγιστο για αποφυγή επιμολύνσεων. Δεν θα 
αξιολογηθούν μεγαλύτερες συσκευασίες λόγω μικρής  χρήσης.  

3. Η ποσότητα υλικού εντός του τρυβλίου να είναι 18-20ml για 
90mm τρυβλία και 4mm ύψος για 90mm / 150mm / 12x12 cm 
τρυβλία. 

 

4. Υλικά μεταφοράς πλήρως πλαστικοποιημένη συσκευασία. 
 

5. Τα ζητούμενα kit να προσφερθούν εάν είναι δυνατόν συνολικά 
ως ομάδα. 

 

6. Προηγούμενη συμβατική εμπειρία θα αξιολογηθεί. 
 

7. Σύσταση υλικών κατα προτίμηση: Blood Agar 2 FDA, SS Modified, 
Mc Conkey agar 2 (Gram - / Enterococci) , Sabouraud agar με και 
χωρίς αντιβιοτικά – με και χωρίς ακτιδιόνη,  Μ. Ηinton CLSI 
approved σε όλες τις μορφές. 

 

8. Nα προσκομίζονται με QC Report / lot. Να προσκομισθούν μερικά 
(για τα πιο σημαντικά) προς απόδειξη κάλυψης της 
προδιαγραφής. 

 

9. Τα υλικά να αποστέλλονται γρήγορα 1-3 ημέρες από την 
παραγγελία. 

 
10. Επιθυμητή ημερομηνία λήξης 1,5 μήνας από την παραλαβή. 
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11. Nα έχουν την ίδια (ή ελάχιστα αλλαγμένη) σύσταση με 

αφυδατωμένα υλικά σε περίπτωση που ζητηθεί. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Συστήματα Ταυτοποίησης 
 

1. για Εντεροβακτηριακά Gram αρνητικά (-)  
2. για μη Εντεροβακτηριακά (αζυμωτικά) Gram αρνητικά  (-) 
3. για Σταφυλοκόκκους (Staph).  

4. για Στρεπτοκόκκους-Εντεροκόκκους (Strep, Enter).  
5. για Αναερόβια 
6. για Μύκητες 

 

     Προδιαγραφές 

Συστήματα βιοχημικών αντιδράσεων για ταυτοποίηση μικροοργανισμών με 
τουλάχιστον 20   βιοχημικές δοκιμασίες για  τους  ανωτέρω μικροοργανισμούς, τα 
οποία: 

α)   Όλα να χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία. 
 

β)   Να θεωρούνται τεστ αναφοράς με βάση βιβλιογραφικά δεδομένα. Κατά    
      την κατάθεση να είναι δυνατή η αποστολή δειγμάτων προς αξιολόγηση.  
 
γ)   Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα συνοδά αντιδραστήρια για την  
      πραγμάτωση των εξετάσεων συμπεριλαμβανομένης και πρότυπης  
      κλίμακας Mac Farland. 
 

δ)   Το πλήθος των υποστρωμάτων καθώς και ο αριθμός των στελεχών που  
      δύναται να ταυτοποιηθούν από κάθε ταινία να δηλώνεται ακριβώς ώστε να  
      κριθεί από το Εργαστήριο εάν καλύπτουν τις απαιτήσεις του.  
 
ε)   Να συνοδεύονται από  τα απαραίτητα index αναγνωσης 

 

στ) Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων να γίνεται με τη χρήση ειδικού   
      λογισμικού  (software) που να είναι συμβατό με όλους  τους  Η/Υ και    
      περιλαμβάνει  όλα  τα βιβλία των index και το  οποίο  να  παρέχει τη  
      δυνατότητα  έκδοσης  αποτελεσμάτων και να διατίθεται δωρεάν. 
 

ζ)   Να ταυτοποιούν περισσότερα από 500 είδη. 
 
η)   Τα αποτελέσματα να δίδονται σε περίπου 24 ώρες (και σε καμία  
       περίπτωση σε λιγότερο από 18 ώρες – όχι rapid test) 
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       ΔΙΣΚΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ 

 

1. Να πληρούν τις προδιαγραφές CLSI / WHO / EUCAST 
 

2. Να προσφέρονται και δισκία διαφορετικής συγκέντρωσης 
αντιβιοτικού (πάνω από 130 διαφορετικά αντιβιοτικά  και 
συγκεντρώσεις). 

3. Κιτ κατά προτίμηση των 4-5fl x 50 δισκία με λήξη άνω των 2,5 ετών 
για κάλυψη τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών χρήσεων (δισκία 
που σπανίως χρησιμοποιούνται). με αφυγραντικό ανά blister των 50 
δισκίων για μεγαλύτερη σταθερότητα εως την λήξη. 

 

4. Να περιλαμβάνονται στην προσφορά συνδυασμοί αντιβιοτικών. Για 
ομοιομορφία ανάλυσης του κόστους και κατακύρωσης του 
πραγματικού μειοδότη θα πρέπει όλα τα δισκία να έχουν ίδιο κόστος 
χρήσης. (επί ποινή απόρριψης). 

 
5. Να περιέχονται στην λίστα νεότερα αντιμυκητιασικά φάρμακα 

συγκέντρωση CLSI καθώς και όλα τα νεότερα αντιβιοτικά πχ 
Doripenem. 

 

6. Για την κατακύρωση θα αξιολογηθεί η προηγούμενη συμβατική 
εμπειρία και η γρήγορη ανταπόκριση στις παραγγελίες του 
νοσοκομείου. 

 
7. Για λόγους συντονισμού παραγγελιών θα εκτιμηθεί η προσφορά των 

περισσοτέρων από τα ζητούμενα δισκία. (λιστα ) και η συμβατότητα 
με διανεμητές της ίδιας εταιρείας.  

 
8. Να προσφερθούν τα περισσότερα από τα CLSI approved δισκία 

(συγκεντρώσεις). 
 

9. Η εταιρεία να προσκομίσει λίστα με όλα τα προσφερόμενα δισκία και 
να υποδεικνύει τα CLSI levels. (επί ποινή απόρριψης). 

 

10. Οι εταιρείες να περιέχουν στην γκάμα των δισκίων και όλα τα 
νεότερα αντιβιοτικά προς επιλογή. 

  
11. Αντιβιοτικά για Gram- / Gram+ μικρόβια θα κατακυρωθούν στον ίδιο 

μειοδότη για λόγους συντονισμού των παραγγελιών. 
 

12. H συσκευασία θα αποτελέσει σοβαρό κριτήριο κατακύρωσης λόγω 
του ότι πολλά δισκία χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια. 

 

13. Οι διανεμητές να είναι κατάλληλοι για στρογγυλά τρυβλία 90mm και 
να φέρουν 8 θέσεις αντιβιοτικών. 
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      ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ 

1. Οxidase strips 

2. Το είδος με α/α 2 (Rabbit plasma coagulase) να πληρεί τις παρακάτω         
προδιαγραφές: 

            α) να είναι σε λυόφιλη μορφή και να ανασυστήνεται σχετικά εύκολα 

            β) να είναι σε συσκευασίες μέχρι 10 σωληναρίων έως 3 ml το καθένα 

            γ) ο χρόνος ζωής μετά την ανασύσταση να είναι τουλάχιστον 2 βδομάδες    
            στην ψύξη ή 4 βδομάδες στην κατάψυξη. 
            δ) να δίνει αποτελέσματα εντός 4 ωρών με ερμηνεία βάσει  
            μακροσκοπικού σχηματισμού πήγματος χωρίς άλλη προσθήκη  
            αντιδραστηρίου. 
 

 LATEX KIT ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Rapid tests) 

1. Τα kit να είναι πλήρη με θετικούς / αρνητικούς μάρτυρες, sticks και 
κάρτες ανακίνησης 

2. Μononucleose / ΙΜ kit  ανοσοχρωματογραφία. 

3. Το εργαστήριο μπορεί να ζητήσει δείγματα προς αξιολόγηση. 
 

ΧΡΩΣΕΙΣ 
 

1. Aντιδραστήριο για Gram (πχ Gram 4x240-250 ml) με στατο και 
σταγονομετρικά φιαλίδια.  

2. Να μην χρειάζονται οποιαδήποτε κατεργασία (οχι συμπυκνωμένες). 

 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ  

Οι ταινίες ουρων 10 παραμέτρων πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτή ούρων ο 
οποίος να καλύπτει τις παρακάτω  προδιαγραφές:  

  Ο αναλυτής να είναι ημιαυτόματος και μικρού μεγέθους. 

  Να πραγματοποιεί εξετάσεις γενικής ούρων. 

  Να διαθέτει οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας. 

  Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα, χωρίς επιπλέον 
αναλώσιμο. 

  Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και να έχει δυνατότητα σύνδεσης 
με εξωτερικό εκτυπωτή, υπολογιστή.  

  Να διαθέτει μνήμη για αποτελέσματα ασθενών, όσο το δυνατό 
περισσότερα. 

  Να μη χρειάζεται χρόνος προετοιμασίας του αναλυτή.  

  Αναφορά του χρώματος των ούρων από τον αναλυτή στο απαντητικό 
να είναι δυνατή. 

  Να μπορεί να ανιχνεύσει μη αιμολυμένα δείγματα για την εξέταση 
αίματος στο επίπεδο του ίχνους. 
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  Οι αντιδραστήριες ταινίες να έχουν τη δυνατότητα και οπτικής 
ανάγνωσης των αποτελεσμάτων.  

  Να προσφέρονται οροί ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλο υλικό 
απαιτείται για την πιστοποίηση της ορθής λειτουργίας του και τα 
απαραίτητα αναλώσιμα για την λειτουργία του αναλυτή. 

  Στην τιμή ανά εξέταση να εμπεριέχονται όλα τα κόστη (ταινίες 
ούρων, οροί ποιοτικού ελέγχου, λοιπά αναλώσιμα). 

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 Amikacin 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Amoxycillin 2μg. 

 Amoxycillin 10μg . 

 Amoxycillin 25μg. 

 Amoxycillin / Clavulanic acid 3μg (AUGMENTIN) . 

 Amoxycillin / Clavulanic acid 30μg (AUGMENTIN) CLSΙ and EUCAST LEVEL 
RECOMMENDATION. 

 Ampicillin 2μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ampicillin 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ampicillin 25μg.  

 Ampicillin / Sulbactam 20μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ampicillin / Sulbactam 30μg. 

 Apramycin 15μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Azithromycin 15μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Aztreonam 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Bacitracin 10units. 

 Cafoperazone 75μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Carbenicillin 100μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefaclor 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefadroxil 30μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Cefamandole 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefepime 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefixime 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefonicid 30μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.      

 Cefoperazone 30μg.  

 Cefoperazone / Sulbactam 105μg.  
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 Cefotaxime 5μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefotaxime 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefotetan 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefoxitin 30μg CLSΙ  LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefpirome 30μg. 

 Cefpodoxime 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefprozil 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefsulodin 30μg. 

 Ceftazidime 10μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ceftazidime 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ceftibuten 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ceftiofur 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ceftizoxime 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ceftriaxone 5μg. 

 Ceftriaxone 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cefuroxime Sodium 5μg. 

 Cefuroxime Sodium 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cephalexin 30μg. 

 Cephalothin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cephazolin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Cephradine 30μg. 

 Chloramphenicol 10μg. 

 Chloramphenicol 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Chloramphenicol 50μg. 

 Ciprofloxacin 1μg. 

 Ciprofloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ciprofloxacin 10μg. 

 Clarithromycin 2μg. 

 Clarithromycin 5μg. 

 Clarithromycin 15μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Clindamycin 2μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Clindamycin 10μg. 
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 Cloxacillin 5μg. 

 Colistin sulphate 10μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION.  

 Colistin sulphate 25μg. 

 Colistin sulphate 50μg. 

 Compound sulphonamid 300μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Doripenem 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Doxycycline hydrocloride 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Enrofloxacin 5μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Ertapenem 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Erythromycin 5μg. 

 Erythromycin 10μg. 

 Erythromycin 15μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Erythromycin 30μg. 

 Florfenicol 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Fluconazole 25μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

 Flumequine 30μg. 

 Fosfomycin / Trometamol 200μg. 

 Fosfomycin 50μg. 

 Framycetin 100μg. 

 Fusidic acid 5μg. 

 Fusidic acid 10μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Fusidic acid 50μg. 

 Gentamycin 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Gentamycin 120μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Gentamycin 200μg. 

 Gentamycin 30μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Imipenem 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Kanamycin 5μg. 

 Kanamycin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Levofloxacin 1μg. 

 Levofloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Lincomycin 2μg. 
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 Lincomycin 10μg. 

 Lincomycin 15μg. 

 Lincomycin / Neomycin 75μg. 

 Lincomycin / Spectinomycin 109μg. 

 Linezolid 10μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Linezolid 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Lomefloxacin 10μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Mecillinam 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Mecillinam 25μg. 

 Meropenem 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Metronidazole 5μg. 

 Mezlocillin 30μg. 

 Metronidazole 50μg. 

 Mezlocillin 75μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Minocycline 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Moxifloxacin 1μg. 

 Moxifloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Mupirocin 5μg. 

 Mupirocin 20μg. 

 Mupirocin 200μg. 

 Nafcillin 1μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.               

 Nalidixic Acid 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Neomycin 10μg. 

 Neomycin 30μg. 

 Netilmicin 10μg. 

 Netilmicin 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Nitrofurantoin 50μg. 

 Nitrofurantoin 100μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Nitrofurantoin 200μg. 

 Nitrofurantoin 300μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Norfloxacin 2μg. 

 Norfloxacin 5μg. 
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 Norfloxacin 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Novobiocin 30μg. 

 Novobiocin 5μg. 

 Nystatin 100 units.  

 Ofloxacin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Oleandomycin 15μg. 

 Oxacillin 1μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Oxacillin 5μg. 

 Oxolinic Acid 2μg. 

 Oxytetracycline 30μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION.   

 Pefloxacin 5μg. 

 Penicillin / Novobiocin 40 CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Penicillin V 10μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 PenicillinG 1 unit EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.   

 PenicillinG 1,5 units. 

 PenicillinG 2 units. 

 PenicillinG 5 units. 

 PenicillinG 10 units CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Pipemidic acid 20μg. 

 Piperacillin 30μg. 

 Piperacillin 75μg. 

 Piperacillin 100μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Piperacillin / Tazobactam 36μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Piperacillin / Tazobactam 40μg. 

 Piperacillin / Tazobactam 85μg. 

 Piperacillin / Tazobactam 110μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Pirlimycin 2μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.  

 Polymyxin B 300units.  

 Quinupristin / Dalfopristin 15μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Rifampicin 2μg. 

 Rifampicin 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Rifampicin 30μg. 
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 Spectinomycin 10μg. 

 Spectinomycin 25μg.  

 Spectinomycin 100μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Spiramycin 100μg.  

 Streptomycin 10μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Streptomycin 25μg. 

 Streptomycin 300μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.     

 Sulfisoxazole 300μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

 Sulphafurazole 100μg. 

 Sulphafurazole 300μg. 

 Sulphafurazole 500μg. 

 Sulphamethoxazole 25μg.  

 Sulphamethoxazole 100μg.  

 Teicoplanin 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Telithromycin 15μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

 Tetracycline 10μg.  

 Tetracycline 30μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Ticarcillin 75μg CLSΙ LEVEL RECOMMENDATION. 

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

 Tigecycline 15μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Tilmicosin 15μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION.                                                                          

 Tobramycin 10μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Tobramycin 30μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Trimethoprim 1,25μg. 

 Trimethoprim 2,5μg. 

 Trimethoprim 5μg CLSΙ and EUCAST LEVEL RECOMMENDATION.  

 Trimethoprim/Sulphamethoxazole 1:19 25μg (Co-trimoxazole) CLSΙ and EUCAST LEVEL 
RECOMMENDATION.  

 Vancomycin 5μg EUCAST LEVEL RECOMMENDATION. 

 Vancomycin 30μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 

 

 

 

Voriconazole 1μg CLSI LEVEL RECOMMENDATION. 
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  ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Θρεπτικά Υλικά      

    τρυβλία 

1 Mc Conkey no 2 500 

2 Blood Agar Base no 2 150 

3 SS modified 300 

4 Mueller Hinton 90mm 400 

5 Chapman   100 

6 Sabouraud με αντιβιοτικά 100 

7 ΤSA 50 

8 Selenite tube 80 

9 BHI tube 80 

10 Χρωμογόνα Σαλμονέλλα / XLD 50 

11 Χρωμογόνα για ουροκαλλιέργειες 400 

12 Chocolate Vitox 100 

Συστήματα Ταυτοποίηση     

    Test 

1 Πλήρες σύστημα βιοχημικών και ενζυμικών 
αντιδράσεων για Εντεροβακτηριακά Gram - 

100 

2 Πλήρες σύστημα βιοχημικών και ενζυμικών 
αντιδράσεων για μη Εντεροβακτηριακά 
(αζυμωτικά) Gram - 

50 

3 Πλήρες σύστημα βιοχημικών και ενζυμικών 
αντιδράσεων για Σταφυλοκκόκκους 

25 

4 Πλήρες σύστημα βιοχημικών και ενζυμικών 
αντιδράσεων για Στρεπτοκόκκους-
Εντεροκόκκους 

25 

5 Πλήρες σύστημα βιοχημικών και ενζυμικών 
αντιδράσεων για Αναερόβια 

25 

6 Πλήρες σύστημα βιοχημικών και ενζυμικών 
αντιδράσεων για Μύκητες 

25 

Συνθήκες ατμόσφαιρας     

    κιτ 

1 α/Σακκουλάκια και β/γεννήτριες για αναερόβια 1 

2 α/Σακκουλάκια και β/γεννήτριες για Co2 1 

3 α/Σακκουλάκια και β/γεννήτριες για 
μικροαερόφιλα 

1 

4 δείκτες απαραιτήτως μεγάλοι ευανάγνωστοι 1 

5 Κλείστρα επαναχρησιμοποιούμενα 1 

Δισκία Αντιβιοτικών - ΜIC 
strips 
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1 
Δισκία Αντιβιοτικών για χρήση με μικρούς 
στρογγυλους, μικρή συσκευασία των 4-5 x 50 
discs (40-45 αντιβιοτικά) 

40 κιτ των 250 
δισκίων 

αντιβιοτικών 

2 Διανεμητές (dispenser) 1 

Διαγνωστικά 
Δισκία/Αντιδραστ. 

    

    κιτ 

1 Oxidase strips 1 

2 Rabbit plasma coagulase 1 

 

 

Latex κιτ Ορολογικής 
Χρήσης (Rapid tests) 

  κιτ 

1 Wright (B. Abortus) 1 

2 Wright (B. Melitensis) 1 

3 Widal  1 

4 IM ανοσοχρωματογραφία  Monotest  (επί πλακός). 1 

5 FOB – Mayer κοπράνων – να ανιχνεύει αποκλειστικά 
ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη, να μην εξαρτάται από την 
δίαιτα 

3 

Χρώσεις     

1 May Grounwald 1 

2 Giemsa 1 

3 Gram  1 

Ταινίες Ούρων   Ταινίες 

  Ταινίες 10-12 παραμέτρων 1200 

 

 

    0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

           Δρ.  ΜΙΧΑΗΛ  ΔΗΜΟΥΤΣΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)-  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Ψ.Ν.Α <<ΔΡΟΜΟΚΑÏΤΕΙΟ>> 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221490 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,ΧΑÏΔΑΡΙ – Τ.Κ 124 61 
- Τηλέφωνο: 213 2046284 & ( 213 2046170 ) 
- Ηλ. ταχυδρομείο: akoveou@dromokaiteio.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dromokaiteio.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  [ 33696500-00 ] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 2983/784823 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

 

 

 

                                                           
i

 

 

 

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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 ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

 Στοιχεία αναγνώρισης:Απάντηση:Πλήρης Επωνυμία:[   ]Αριθμός φορολογικού 
μητρώου (ΑΦΜ): 
 Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε 
άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει [   ]Ταχυδρομική 
διεύθυνση:[……]Αρμόδιος ή αρμόδιοι� : 
 Τηλέφωνο: 
 Ηλ. ταχυδρομείο: 
 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):[……] 
 [……] 
 [……] 
 [……]Γενικές πληροφορίες:Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση�;Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα, του 
άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 
επιχείρηση»� ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
 Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
 Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 [...............] 
 
 
 […...............] 
 [….]Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);[] Ναι [] Όχι [] Άνευ 
αντικειμένουΕάν ναι: 
 Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
 α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
 β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
 γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο�: 
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 δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
 Εάν όχι: 
 Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
 ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
 
 
 
 
 
 
 α) [……] 
 
 
 β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):[……][……][……][……] 
 γ) [……] 
 
 
 
 δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 [……][……][……][……]Τρόπος συμμετοχής:Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους�;[] Ναι [] 
ΌχιΕάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.Εάν ναι: 
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 α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
 β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού 
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
 γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 
 α) [……] 
 
 
 
 β) [……] 
 
 
 γ) [……]ΤμήματαΑπάντηση:Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.[   ] 
 Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

 Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα 
για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:Απάντηση:Ονοματεπώνυμο 
 συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:[……] 

 [……]ΘΕΣΗ/ΕΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ[……]ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:[……]ΤΗΛΕΦΩΝΟ:[……]ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:[……]ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΔΩΣΤΕ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ (ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ, 

ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ …):[……] 
 Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ�  

 Στήριξη:Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο 
μέρος V κατωτέρω; []Ναι []ΌχιΕάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
 Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες 
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή 
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

 Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

 Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

 (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  
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 Υπεργολαβική ανάθεση :Απάντηση:Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;[]Ναι []Όχι 
 
 Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 
σύμβασης που θα αναλάβουν:  

 […]Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / 

υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών 

που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

 Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες� 

 Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση�· 

  δωροδοκία�,�· 

  απάτη�· 

  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες�· 

  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας�· 

  παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων�. 

 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:Απάντηση:Υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου� 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; [] Ναι [] Όχι 
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 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……][……]�Εάν ναι, αναφέρετε�: 
 α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 
1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
 β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
 γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 
 α) Ημερομηνία:[   ],  
 σημείο-(-α): [   ],  
 λόγος(-οι):[   ] 
 
 β) [……] 
 γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……][……]�ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ («ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗ»)
�;[] ΝΑΙ [] ΌΧΙ 

ΕΑΝ ΝΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ
�:[……] 

 Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

 Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:Απάντηση:1) Ο οικονομικός 
φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης�, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ;[] Ναι [] Όχι  
 
 Εάν όχι αναφέρετε:  
 α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
 β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
 γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
 - Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και δεσμευτική; 
 - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
 - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
 δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;�ΦΟΡΟΙ 
 
 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

 
 α)[……]· 
 
 β)[……] 
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 γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 -[] Ναι [] Όχι  
 
 -[……]· 
 
 -[……]· 
 
 
 γ.2)[……]· 
 δ) [] Ναι [] Όχι  
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες 
 [……] 
 
 α)[……]· 
 
 β)[……] 
 
 
 γ.1) [] Ναι [] Όχι  
 -[] Ναι [] Όχι  
 
 -[……]· 
 
 -[……]· 
 
 
 γ.2)[……]· 
 δ) [] Ναι [] Όχι  
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες 
 [……] 
 

 Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): � 

 [……][……][……] 
 Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

 Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμαΑπάντηση:Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου�;[] Ναι [] Όχι 
 
 Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
 [] Ναι [] Όχι 
 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]Βρίσκεται ο 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις� : 
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 α) πτώχευση, ή  
 β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
 γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
 δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
 ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
 στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
 ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
 Εάν ναι: 
 - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
 - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 
υπό αυτές τις περιστάσεις�  
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -[.......................] 
 -[.......................] 
 
 
 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα�; 
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι 
 
 [.......................] 
 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
 [] Ναι [] Όχι 
 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  

 [..........……]Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι 
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 […...........]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
 [] Ναι [] Όχι 
 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 

 [……]Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων�, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι 
 
 
 

 [.........…]Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 
αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης�; 
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 [...................…]Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλεια� κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [….................]Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
 [] Ναι [] Όχι 
 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: 
 [……]Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
 α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
 β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
 γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

 δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
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ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση; [] Ναι [] Όχι 

 

 Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005�:Απάντηση:Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 
4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;[] Ναι [] Όχι  
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
 [] Ναι [] Όχι 
 Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  

 [……]Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

 Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣΑΠΑΝΤΗΣΗΠΛΗΡΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ;[] ΝΑΙ [] ΌΧΙ 
 Α: Καταλληλότητα 

 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  

 ΚαταλληλότηταΑπάντηση1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής�

; του: 

 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[…] 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
 [……][……][……]2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

 Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής 
του 
 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 [] Ναι [] Όχι 
 Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
 [ …] [] Ναι [] Όχι 
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

 Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΑπάντηση:1α) Ο («γενικός») ετήσιος 
κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
 και/ή, 
 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξής �: 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:έτος: [……] κύκλος 
εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
 (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
 [……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
 [……][……][……]2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 
 και/ή, 
 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής�: 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:έτος: [……] κύκλος 
εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
 (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
 [……],[……][…] νόμισμα 
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
 [……][……][……]3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών 
(γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 
φορέας:[…................................…]4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες� που 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν 
ως εξής: 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:(προσδιορισμός της 
απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y� -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
 [……][……][……]5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
 Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[……][…]νόμισμα 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
 [……][……][……]6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[……..........] 
 
 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

 [……][……][……] 
 Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη . 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΑπάντηση:1α) Μόνο για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων: 
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς�, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
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 Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:Αριθμός ετών (η περίοδος 
αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 
 […] 
 Έργα: [……] 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
  [……][……][……]1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών: 
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς�, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς�:Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):  
 […...........] 

 Περιγραφή 
 ποσά 
 ημερομηνίες 
 παραλήπτες 
 

 
 
 
 
 

 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες�, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο 
της ποιότητας: 
 Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για 
την εκτέλεση του έργου:[……..........................] 
 
 
 
 
 [……]3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: [……]4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:[....……]5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
 Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων� όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 
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 [] Ναι [] Όχι6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
διατίθενται από: 
 α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
 και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
 β) τα διευθυντικά στελέχη του: 
 
 α)[......................................……] 
 
 
 
 
 β) [……]7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:[……]8) Το μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: Έτος, μέσο ετήσιο 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
 [........], [.........]  
 [........], [.........]  
 [........], [.........]  
 Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
 [........], [.........]  
 [........], [.........]  
 [........], [.........] 9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης:[……]10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας� το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:[....……]11) Για δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών : 
 Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
 Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 [] Ναι [] Όχι 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
 Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική 
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
 Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν: 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
 [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [….............................................] 
 
 

 (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΧΗ Η ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΕΠΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ): [……][……][……] 
 

 Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισηςΑπάντηση:Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
 Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 [……] [……] 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
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πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
 Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης: 
 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 [……] [……] 
 
 
 
 
 
 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
 Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

 Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του 
αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

 Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 Περιορισμός του αριθμούΑπάντηση:Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
 Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
 Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών 
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά�, αναφέρετε για το καθένα:[….] 
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 [] Ναι [] Όχι� 
 
 
 
 

 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……]� 

 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται�, εκτός εάν : 

 α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν�. 

 β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο 
μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 
αναφοράς)]. 

 

 Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Συμφωνία επί του συνόλου των 
τεχνικών προδιαγραφών, όπως 
αναλυτικά ορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ   

2 Πιστοποίηση από ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο Φορέα, για τη 
διαχείριση της ποιότητας, 
σύμφωνα με το διεθνές ISO 
9001 ή ισοδύναμο  

ΝΑΙ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  

  

3 Προσφερόμενα προϊόντα 
πιστοποιημένα από 
κοινοποιημένο Οργανισμό  

ΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΣΗ CE 

  

Οι πίνακες συμμόρφωσης της διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την 
τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις 
και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει (επί 
ποινή απόρριψης): 
1. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι 
αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει 
να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.  
2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο προμηθευτή. 
Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό 
μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, 
θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που 
αποκλίνουν από απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου 
προμηθευτή, που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 
πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 
την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή 
κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής 
και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της 
πλήρωσης της απαίτησης.  
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε 
ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα 
Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των 
υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 
αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ, που κατά την 
κρίση του υποψηφίου προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των «Πινάκων 
Συμμόρφωσης». Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας 
των περιεχόμενων της.  
5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή, η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, 
οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό 
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Φυλλάδιο 3, σελ. 4 παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή 
στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και 
θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του «Πίνακα Συμμόρφωσης», στην 
οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. προδ. 4.8)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1) ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Οι τιμές για τις εξετάσεις με συνοδό εξοπλισμό, πρέπει να προσφερθούν ως ο 
παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑΣ I», επί ποινή απόρριψης. 
Στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ Ι» πρέπει να αναγράφονται σαφώς στις αντίστοιχες στήλες 
τα εξής: 
α. Αναλυτικό κόστος αντιδραστηρίου ανά εξέταση 
β. Αναλυτικό κόστος αναλωσίμων συμπεριλαμβανομένων των calibrators, των 
controls και της γραφικής ύλης (εκτυπωτικό χαρτί, μελανοταινίες ή toners) ανά 
εξέταση 
γ. Κόστος συντήρησης, ανταλλακτικών και κόστος χρησιμοποίησης του μηχανήματος 
ανά εξέταση (σταδιακή απαξίωσή του) 
δ. Συνολικό κόστος ανά εξέταση, το οποίο θα είναι α + β + γ = δ 
Δίνεται η δυνατότητα να προσφερθούν και επιπλέον αντιδραστήρια, εκτός των 
ζητουμένων εξετάσεων, καθώς και όλα τα αναλώσιμά τους calibrators και controls ή 
buffers τα οποία θα αξιολογηθούν αναλόγως. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

 
Α/Α 

Είδος 
εξέτασης 

Ετήσιος 
αριθμός 
εξετάσεων 

Κόστος 
συσκευασίας 

 

α 

 

β 

 

 γ 

Συνολικό κόστος / 
εξέταση 

α + β + γ = δ 

        

        

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
Εκτός του παραπάνω πίνακα θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά και τα εξής: 
α. Η τιμή ανά συσκευασία όλων των υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, 
ανταλλακτικών και όσων άλλων υπολογίζονται στο κόστος), σύμφωνα με τις οποίες 
θα αναφέρονται στη σύμβαση ως συμβατικά είδη και θα τιμολογούνται από τον 
προμηθευτή. 
β. Ακριβής ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των επί μέρους τιμών ανά εξέταση για 
τα α, β, γ και δ του παραπάνω «ΠΙΝΑΚΑ I» σχετικά με τη συσκευασία, σταθερότητα 
calibration, σταθερότητα του αντιδραστηρίου μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ή επί 
του αναλυτού και οτιδήποτε άλλο επιβεβαιώνει την ορθότητα tου υπολογισμού του 
κόστους ανά εξέταση, σύμφωνα με τον αριθμό των εξετάσεων που προσδιορίζονται. 
γ. Ανά τρίμηνο θα γίνεται έλεγχος και συσχετισμός του αριθμού των εκτελουμένων 
εξετάσεων και του κόστους των υλικών που τιμολογήθηκαν για το διάστημα αυτό. 
 
2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: 

Α/Α Είδος Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 
χωρίς 
Φ.Π.Α.   

Τιμή 
παρατηρη
τηρίου 

Κωδικός 
παρατηρη
τηρίου 

Συνολική 
τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. Τελική 
τιμή με 
Φ.Π.Α. 

          

          

 
Οι στήλες στον «ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ» της οικονομικής προσφοράς να είναι όλες 
συμπληρωμένες, επί ποινή απόρριψης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
Α) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Ονομασία Τράπεζας 
..............................……..................…….....…………………………. 
 Κατάστημα  
.............................................................................................………………… 
 (Δ/νση: οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλ/νο, fax)  
 Ημερομηνία έκδοσης 
…………………………………………………………………………..  
 ΕΥΡΩ  
…………………………………………………………………………………………… 
 
Προς: 
 Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.  ..…...........................   ΕΥΡΩ  
............… 

 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………….…….. υπέρ 
της εταιρείας ………………………………. Δνση 
…………………………………………………….. για τη συμμετοχή της εις το 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………….. για την προμήθεια / ανάθεση 
……………………………….. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……………………….. 
διακήρυξή σας. 
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της.  
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 
.........................................……….…….......……………………  
 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)  
 Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα από το χρόνο 
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 

 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 Ονομασία Τράπεζας 
..............................……..................…….....…………………………. 
 Κατάστημα  
.............................................................................................………………… 
 (Δ/νση: οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλ/νο, fax)  
 Ημερομηνία έκδοσης 
…………………………………………………………………………..  
 ΕΥΡΩ  
…………………………………………………………………………………………
… 

 
 

Προς: 
 Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 

 
 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .......................   
ΕΥΡΩ  ............… 

 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………………. υπέρ της εταιρείας …………………………………...  
 Δ/νση ………………………………………………………. το οποίο 
καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση των 
όρων της με αριθμό …….………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την 
προμήθεια / ανάθεση ……………………. (αρ. διακήρυξης ………….) 
 Το παραπάνω πόσο τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με 
μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει 
μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί μας καμιά ισχύ.  
 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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