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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γ.Ν.Α. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 174 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 115 27 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 303 

Τηλέφωνο 210-7789345 210-2032169 210-2032607 

Φαξ 210-7789345 213-2033668 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   x.teza@gna-gennimatas.gr 

 a.papageorgiou@gna-gennimatas.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χ.ΤΕΖΑ, Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gna-gennimatas.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και ανήκει στην 1η ΥΠΕ Αττικής-
Υπουργείο Υγείας 

   

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.gna-gennimatas.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα 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, θα είναι 
ηλεκτρονικός και θα διενεργηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με 
συστημικούς αριθμούς ανάρτησης α)54032 ,β) 54033, γ)54034, δ)54035, ε)54036. 

 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» . 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2018  του Φορέα (Κ.Α.Ε. : 1359). 

mailto:p.kousiouris@gna-gennimatas.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου με συνοδό 
εξοπλισμό, προς κάλυψη αναγκών  του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», με cpv : 33696500-
0.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.017.911,23€, πλέον ΦΠΑ, ήτοι 1.262.209,93€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος - (12) δώδεκα μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Στον παρακάτω πίνακα διευκρινίζονται/εμφανίζονται τα επί μέρους τμήματα του διαγωνισμού και η 
αντιστοίχησή τους, τόσο με τα κριτήρια αξιολόγησης, όσο και με τους προαναφερόμενους  αύξοντες 
συστημικούς αριθμούς ανάρτησης. 

 
Α/Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1 

Αριθμός Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 54032 

928.883,9 € άνευ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Α ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
ΔΞΗΣ) 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟΥΣ 
ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ. 

2 

Αριθμός Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 54033 

41.929,36 € άνευ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
ΔΞΗΣ) 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
(ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ – ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ –ΟΡΜΟΝΩΝ) 
ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΝΟΣΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ. 

3 

Αριθμός Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 54034 

4.113,00 € άνευ ΦΠΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑΣ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
ΔΞΗΣ) 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ, 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ. 
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Αριθμός Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 54035 

34.194,00 € άνευ 
ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Δ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 

ΔΞΗΣ) 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ 
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
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Αριθμός Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ 54036 

8.791,00 € άνευ ΦΠΑ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ  (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
ΟΜΑΔΑΣ Ε ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 

ΔΞΗΣ) 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΕ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 

 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα του διαγωνισμού 
που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα, υποχρεωτικά για όλες τις εξετάσεις/είδη από τα οποία 
αποτελείται κάθε τμήμα του παρόντος διαγωνισμού και στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 
αυτών. Επισημαίνεται ότι προσφορές για μέρος των εξετάσεων/ειδών από τα οποία αποτελείται κάθε 
τμήμα του παρόντος διαγωνισμού ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των εξετάσεων/ειδών από 
τα οποία αποτελείται το κάθε τμήμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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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: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού, 

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

3. 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,   

4. 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»,  

5. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις»,  

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

7. του ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» και συγκεκριμένα του άρθρου 26 περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμό των μελών τους με κλήρωση», 

8. του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα, 

9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», …- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007(Πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

 
10. 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”, 

11. του Ν.3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα, 

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

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

14. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

15. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 

                                                           
1
 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες” 

16. τoυ Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα, 

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

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

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

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

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

22. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
23. Το ΠΔ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών». 
 

Β. Τις αποφάσεις - έγγραφα:  

1. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμόν 56902/215//02-06-17 (Β’ 1924) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).». 

2. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’ αριθμόν 57654//23-05-17 (Β’ 1781) 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

3. Την απόφαση των Υπουργών ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ υπ’αριθμ. 1191 «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 350 του ν. 4412/2016» 

4. την ΚΥΑ 5804/24-11-2014 (ΦΕΚ 3261/4-12-2014) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και 
Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευομένων Φορέων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2015, με 
χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές 
πηγές, 

5. την υπ’ αρίθμ. 9944/12-3-2015 Απόφαση Διοικητή της 1ης ΥΠΕ περί ορισμού φορέων διενέργειας 
διαγωνισμών για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 
2014, πιστώσεις 2015, 

6. της ΚΥΑ 5957/20-2-2016 περί παράτασης του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας έτους 
2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας των ετών 2011, 2012, 
2013 ,2014, 

7. το Ν.4482/25-7-2017 (τευχος Α’) τροποποίηση της 5957/20-2-2016 Απόφαση Υπουργού Υγείας περί 
τροποποίησης της ημερομηνίας 30-6-2017 με την ημερομηνία 31-12-2017 και της παράτασης του 
ΠΠΥΦΥ των ετών 2011, 2012, 2013, 2014 έως 30-6-2018, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων που εκκρεμούν. 

8. Την απόφαση 4525 Υπουργού Υγείας, φεκ 4208/1-12-2017, παράτασης της προκήρυξης μέχρι και την 
31η Δεκεμβρίου 2018 των διαγωνισμών από τα ΠΠΥΦΥ των ετών 2014 και 2015 και την παράταση της 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων των ΠΠΥΦΥ των ετών 2014 και 2015 έως και την 
30η Ιουνίου 2019. 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4661/14.09.2016 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, σχετικά με τη μη 
αρμοδιότητά της να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4412/2016.  

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4972/06.10.2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, βάσει της οποίας 
τα δημόσια νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1, του άρθρου 9, του Ν. 
3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4412/2016 
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των φορέων διενέργειας για τη διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς 
(ΚΑΑ), τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα οριζόμενα στο Νόμο αυτό.  

11. Την υπ' αρ. πρωτ. 4972/06.10.2016 ανακοίνωση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, με την οποία 
διευκρινίζεται ότι τα δημόσια Νοσοκομεία και οι λοιποί φορείς υγείας της παραγράφου 1, του άρθρου 
9, του Ν. 3580/2007 οφείλουν να διενεργούν, έως τον καθορισμό σύμφωνα με το άρθρο 41, του Ν. 
4412/2016 των φορέων διενέργειας για την διενέργεια διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής 
δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ), τις προμήθειές τους από τα ισχύοντα ΠΠΥΦΥ και τηρώντας τα 
οριζόμενα στο Νόμο αυτό.  

12. Την υπ’ αριθμ. 28645/31-10-2016 απόφαση Διοικητή σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η επιτροπή 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου, η οποία έχει 
αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ε084690ΩΝ-ΜΡΧ. 

13. Την υπ’ αριθμ. 29/19.10.2017 (θέμα ΕΗΔ 1ο) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού, η οποία έχει αναρτηθεί  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 
ΩΖΞΤ4690ΩΝ-ΥΓ6. 

14. Την υπ’ αρίθμ. 4746/19.10.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, αναρτητέα στον ιστότοπο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: 7Τ414690ΩΝ-6Ε9. 

15. Την υπ’ αριθμ. 32/9-11-2017 (θέμα ΕΗΔ 4ο)  απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές του διαγωνισμού (ορθή επανάληψη), η οποία έχει αναρτηθεί  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
με ΑΔΑ: 7Η1Ξ4690ΩΝ-ΜΓ4. 

16. Την υπ’ αριθμ. 8/31-1-2018 (θέμα 1ο) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της 
παρούσας διακήρυξης, αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:  62Σ24690ΩΝ-ΩΦ5. 

17. 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. 

 
 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

1. Η έναρξη υποβολής προσφορών είναι η 1/3/2018 και ώρα 8:00 πμ. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/3/2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα αρχή, 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, μετά 
από σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του οικονομικού 
φορέα, μπορεί να προβεί στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει 
εκ νέου προσφορά μέσω του συστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προφοράς. 

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

3. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21/3/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
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4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 37 του Ν.4412/16 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924). 

5. Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή χωρίς να 
έχει προηγηθεί υποβολή ηλεκτρονικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 
στους αποστολείς τους, θεωρούμενες ως ουδέποτε υποβληθείσες.   

 6. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 5 της Υ.Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924) : 

α. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους   
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 

(1) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται 
με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)που αυτοί κατέχουν από το 
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 
αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα 
διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος.  
(2) Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: 
α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), 
ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 
αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 
Συστήματος. 
 (3) Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή 
τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ 
αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 
β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

γ. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 
του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης 
του συστήματος και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

δ. Στο πλαίσιο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης του 
οικονομικού φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ ως εξής:  

(1) οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εκπαίδευση συμπληρώνοντας και 
αποστέλλοντας το αναρτημένο έντυπο στην αναθέτουσα αρχή, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

(2)  η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού συγκεντρώνει τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στη 
ΓΔΔΣΠ, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου vendor.training@eprocurement.gov.gr, ώστε να 
καθοριστεί ο χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να ενημερωθούν σχετικά η αναθέτουσα αρχή και οι 
οικονομικοί φορείς. 
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(3) Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις της ΓΓΕΠΚ, είτε απομακρυσμένα μέσω studio 
τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου. 

7. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του 
συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924) . Τα σχετικά στοιχεία 
αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοιχες οθόνες της 
διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη 
επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και 
λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει 
ολόκληρη η επομένη εργάσιμη. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μέσω του Συστήματος τα κατά 
περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με 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 
(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της παρούσας. 
8. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 
μέρους του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

9. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, θα παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4412/16. Το Νοσοκομείο μπορεί να παράσχει τις ανωτέρω πληροφορίες 
συγκεντρωτικά επί όλων των υποβληθέντων αιτημάτων.  

11. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις των συμμετεχόντων που 
υποβάλλονται κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού (προσφορές κ.λπ.) ή/και κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, δεν χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής, και 
πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό 
πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτής. 

12. Το νοσοκομείο δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να 
ματαιώσει ή να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής 
αμοιβής ή αποζημίωσης στους συμμετέχοντες. 

13. Ο προσφέροντες, εφόσον δεν ασκήσουν εμπροθέσμως ένσταση κατά της παρούσας Διακήρυξης ή 
αυτή έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της και 
δεν δύναται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν, ευθέως ή εμμέσως, 
τους όρους αυτούς.  

14. Οι όροι του διαγωνισμού, όπως αναγράφονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, καθορίζουν τις 
επιμέρους υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων-υποψηφίων. Για θέματα μη λεπτομερώς αναφερόμενα στην 
Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, ισχύουν τα καθοριζόμενα τόσο από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
περί Δημοσίων Συμβάσεων (νομοθετήματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ.) όσο και από την λοιπή νομοθεσία που διέπει 
τη διαδικασία υλοποίησης προμηθειών και λειτουργίας του ΕΣΥ όπως ισχύει κάθε φορά. Θεωρείται ότι οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν το σύνολο του προαναφερόμενου πλαισίου και ότι δεν 
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά του. 

15. Επισημαίνεται ότι απαιτούμενα στοιχεία/έγγραφα/δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται σε έντυπη 
μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, προσκομίζονται 
με οποιοδήποτε τρόπο (προσωπικά, ταχυδρομικά ή με courier) στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου  
(Μεσογείων 154, Αθήνα, ΤΚ. 115 27, ισόγειο κτηρίου 5) σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις 
ενδείξεις: 

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 
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 «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ( Γ.Ν.Α « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)                                       

 «ΦΑΚΕΛΟΣ (π.χ. ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 151/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» 

 «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 5/2/2018 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, στις 9/2/2018 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,  σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 , συγκεκριμένα στις εφημερίδες (ημερομηνία αποστολής 7/2/2018):  

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ   

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ 

ΑΜΑΡΥΣΙΑ 

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). 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL):  www.gna-gennimatas.gr  (στη διαδρομή:  Αρχική σελίδα της Υπηρεσίας ► Νέα - Ανακοινώσεις).  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.  

 

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 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. Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (ήτοι η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th
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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. 
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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: 

 η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη 151/2016 με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

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

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

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), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

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 είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

Τα εν λόγω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10)  ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς 
υποβάλλουν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων επί των εγγράφων της σύμβασης μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος. Οι παρεχόμενες από τις αναθέτουσες αρχές 
διευκρινίσεις δίνονται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος ή και της ανάρτησης 
αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», Κατηγορία «Προς 
Προμηθευτή, Διακήρυξη και Δημοσίευση στο Portal». 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 
τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 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 έξι (6) 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 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/
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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). Επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου 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 την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 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. 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 
(άρθρο 92 παρ. 4 Ν.4412/16). 

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 (άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017).  

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, 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 του 
διαγωνισμού, 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 (παρ. 
4, άρθρου 72, ν.4412/16). 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής 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 έναντι της Α.Α. για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι  της  Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος  απαλλαγής του  
ενός  μέλους  από  τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 
Σύμβασης.   

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της  Αναθέτουσας Αρχής.  Σε αρνητική  περίπτωση, ο 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

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 προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών άνευ Φ.Π.Α. 
ήτοι ποσό  20.358,22 ευρώ (είκοσι χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτά).  

Στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για μία ομάδα του διαγωνισμού, η εγγύηση συμμετοχής που 
θα κατατεθεί υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/νων ειδών 
και αναλυτικά ως εξής:  

 

ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 

Α 18.577,68 

Β 838,58 

Γ 82,26 

Δ 683,88 
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Ε 175,82 

 

 

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, 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 μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   

 γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης 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 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 
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 κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των 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. 

Σημειώνεται ότι εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι 
στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. 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  ή/και 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. 

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.  

2.2.3.2 (Α) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

ΑΔΑ: Ψ2Λ84690ΩΝ-Δ4Χ



 

Σελίδα 18 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

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. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(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 23 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.  

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. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 
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2.2.3.5. 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  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 (Α) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός 
οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1,  2.2.3.2 (Α)  και 2.2.3.3 
και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως ορίζεται στην 
προηγούμενη υποπαράγραφο, μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν 
εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα, ως 
άρθρο 74 του Ν. 4412/16. 
 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016.  

2.2.3.8. 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. 

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική 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 οικείο Επιμελητήριο. 

2.2.5  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 
1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις  και να αναγράφουν στην 
αναλυτική προσφορά τους, ότι τα είδη που προσφέρουν εκπληρώνουν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Νοσοκομείου και ότι τις αποδέχονται πλήρως.  
2. Επίσης: 

α. Οι οικονομικοί  φορείς απαιτείται να προσκομίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
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διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης 
(Τεχνικές Προδιαγραφές). 
β. Η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται επίσης, με την προσκόμιση 
καταλόγου παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (για το/τα τμήμα/τμήματα που 
υποβάλλουν προσφορά) για προμήθειες ακριβώς του ίδιου τύπου (ιδίου αντικειμένου) που υλοποίησαν, 
με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη καθώς 
και με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι οι παραδόσεις του ανωτέρω καταλόγου 
εκτελέστηκαν καλώς και δεν έχουν επιβληθεί τυχόν ποινές, πρόστιμα, εκπτώσεις και λοιπές  κυρώσεις. 
Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται σχετική αναφορά. 
γ. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να εκπαιδεύσει δωρεάν όλο το 
επιστημονικό προσωπικό για όλους τους τύπους των προσφερόμενων αναλυτών ανάλογα με τις ανάγκες 
του εργαστηρίου 
ε. Οι προμηθεύτριες εταιρείες υποχρεούνται να παραδώσουν και να εγκαταστήσουν στο εργαστήριο προς 
χρήση, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, τον εξοπλισμό που απαιτείται 
για τις ζητούμενες εξετάσεις. 
στ. Το Service και οι γενικές προληπτικές συντηρήσεις για όλους τους αναλυτές θα πραγματοποιούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, οπωσδήποτε όμως κάθε εξάμηνο, ανεξαρτήτως από το πώς αναγράφεται στις 
προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. Σε περίπτωση βλάβης (συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
αργιών) η ανταπόκριση θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ώρα της 
κλήσης. 

ζ. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία θα παραχωρήσει όλα τα κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα για την καλή 
λειτουργία των αναλυτών, όπως UPS απαραίτητα για την καλή λειτουργία των προσφερόμενων 
αναλυτών, σύστημα επεξεργασίας και απιονισμού νερού (όπου απαιτείται), αλλά και τους απαραίτητους 
εκτυπωτές για όλους τους αναλυτές. Όλα τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των παραπάνω βοηθητικών 
μηχανημάτων θα προσφέρονται χωρίς χρέωση καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

 

η. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συνδέσει και να διατηρεί συνδεδεμένους καθ’όλη 
την διάρκεια της σύμβασης όλους τους προσφερόμενους αναλυτές της με λογισμικό LIS, με έξοδα τα 
οποία θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία. 

θ. Η προμηθεύτρια  εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το Βιοχημικό Τμήμα με πλήρες ετήσιο πρόγραμμα 
εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (επιλογής του εργαστηρίου και όχι της προμηθεύτριας  εταιρίας)  των 
κυριότερων βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων, στο οποίο να περιλαμβάνεται το κόστος της 
αποστολής των πρότυπων ορών, της εργασίας των δειγμάτων και της αποστολής των επεξεργασμένων 
αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου να είναι πιστοποιημένο διεθνώς. 
-Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος βιοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος 
-Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος ανοσοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος  
 

ι. Να επισυνάπτονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλυτικής λειτουργίας των προσφερόμενων εξετάσεων 
για τους συνοδούς απλούς ή και μεικτούς αναλυτές καθώς και τα στοιχεία σχετικά με την γραμμικότητά 
τους, την σταθερότητα τους στους αναλυτές και την συχνότητα βαθμονόμησης τους ώστε  να 
αξιολογηθούν. 

κ. Στην προσφορά κάθε ομάδας θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες 
συσκευασίες βαθμονομητών και ορών εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, για τις εξετάσεις εκείνες για τις 
οποίες δεν προσφέρονται πολυδύναμοι βαθμονομητές και πολυδύναμοι οροί ελέγχου, που είναι 
απαραίτητα για την διενέργεια κάθε εξέτασης. Για τους πολυδύναμους βαθμονομητές και ορούς ελέγχου 
απαιτείται η αναγραφή των προσφερόμενων συσκευασιών για κάθε ομάδα.  

 

λ. Να κατατεθεί χωροταξικό σχέδιο, όπου να φαίνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων αναλυτικών 
συστημάτων στο συγκεκριμένο χώρο του βιοχημικού εργαστηρίου, αποδεικνυόμενη με βάση τις επίσημες 
φυσικές διαστάσεις από τα manuals των αναλυτικών συστημάτων. 
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2.2.6  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Για τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να προσκομισθούν πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.  

Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση (CE). 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορεί να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και 
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους 
ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων 
στην ένωση ή άλλων φορέων.  

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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 των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 
και θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ξεχωριστό αρχείο. Το 
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες που 
περιλαμβάνονται στο link: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2Fs
copedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fs
paces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4  

2.2.8.2. Αποδεικτικά μέσα (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης-Προσωρινού Αναδόχου) 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

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: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=5957283491911108#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Duozb23cjb_4
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 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 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 ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2.(Α) δηλ. για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

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 
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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 
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». 
 
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

στ) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας 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 οικείο  
Επιμελητήριο.  

B.2. 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.3 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της υποπαραγράφου 2γ της 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν αναλυτικά τα απαιτούμενα στοιχεία και 
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δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των επαγγελματικών προσόντων, για το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό  
τους (τίτλους σπουδών, πτυχία, πιστοποιήσεις, εξειδικεύσεις κλπ.).  
 
Β.4 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα – συστήματα διασφάλισης ποιότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
i. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων. 
ii. Πιστοποιητικά CE για τα προϊόντα. 
 

Β.5. 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.  

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.6 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. 

Β.7 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

 

Α ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αντιδραστήρια και αναλυτές Βιοχημικού εργαστηρίου 

 

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ –  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 80% 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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1.Αναλυτές : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, αξιοπιστία, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

40% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Προαναλυτικό σύστημα : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

20% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

3.Αντιδραστήρια: 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους Γενικούς Όρους, αξιοπιστία, 

ακρίβεια - επαναληψιμότητα 

αποτελεσμάτων, διάρκεια χρήσεως - 

συνθήκες συντήρησης, καταλληλότητα 

συσκευασίας. 

20% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 80% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 20 % 

1. Εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη, 

συμφωνία με τους Γενικούς Όρους, 

εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών. 

15 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 

προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 

παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα 

Νοσοκομεία. 

5% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 20 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

 
  

 

 

Β ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ –  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 80% 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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1.Αναλυτές : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, αξιοπιστία, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

35% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Προαναλυτικό σύστημα : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

20% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

3.Αντιδραστήρια: 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους Γενικούς Όρους, αξιοπιστία, 

ακρίβεια - επαναληψιμότητα 

αποτελεσμάτων, διάρκεια χρήσεως - 

συνθήκες συντήρησης, καταλληλότητα 

συσκευασίας. 

25% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 80% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 20 % 

1. Εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη, 

συμφωνία με τους Γενικούς Όρους, 

εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών. 

15 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 

προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 

παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα 

Νοσοκομεία. 

5% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 20 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

 

 

 

 

 

 

Γ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ –  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 80% 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.Αναλυτές : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, αξιοπιστία, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

40% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Προαναλυτικό σύστημα : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

25% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

3.Αντιδραστήρια: 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους Γενικούς Όρους, αξιοπιστία, 

ακρίβεια - επαναληψιμότητα 

αποτελεσμάτων, διάρκεια χρήσεως - 

συνθήκες συντήρησης, καταλληλότητα 

συσκευασίας. 

15% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 80% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 20 % 

1. Εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη, 

συμφωνία με τους Γενικούς Όρους, 

εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών. 

15 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 

προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 

παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα 

Νοσοκομεία. 

5% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 20 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Δ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ –  
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 80% 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.Αναλυτές : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, αξιοπιστία, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

35% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Προαναλυτικό σύστημα : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

20% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

3.Αντιδραστήρια: 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους Γενικούς Όρους, αξιοπιστία, 

ακρίβεια - επαναληψιμότητα 

αποτελεσμάτων, διάρκεια χρήσεως - 

συνθήκες συντήρησης, καταλληλότητα 

συσκευασίας. 

25% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 80% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 20 % 

1. Εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη, 

συμφωνία με τους Γενικούς Όρους, 

εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών. 

15 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 

προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 

παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα 

Νοσοκομεία. 

5% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 20 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 
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Ε ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ –  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 70% 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1.Αναλυτές : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, 

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, αξιοπιστία, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

40% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Προαναλυτικό σύστημα : 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  

τεχνολογία,  παραγωγικότητα, 

λειτουργικότητα, απλότητα στο χειρισμό. 

15% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

3.Αντιδραστήρια: 

Συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

και τους Γενικούς Όρους, αξιοπιστία, 

ακρίβεια - επαναληψιμότητα 

αποτελεσμάτων, διάρκεια χρήσεως - 

συνθήκες συντήρησης, καταλληλότητα 

συσκευασίας. 

15% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 70% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

 

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ - 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ : 30 % 

1. Εγγυήσεις για τεχνική υποστήριξη, 

συμφωνία με τους Γενικούς Όρους, 

εκπαίδευση προσωπικού – χειριστών. 

20 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

2.Αξιοπιστία αντιπροσώπου Ελλάδος, 

προηγούμενη εμπειρία στη διάθεση 

παρόμοιων αντιδραστηρίων σε άλλα 

Νοσοκομεία. 

10% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 30 % 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100% 
Από 100 βαθμούς το ελάχιστο έως 120 

βαθμούς το μέγιστο 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών   

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

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 και το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας. 

Στους γενικούς όρους υποβολής προσφορών περιλαμβάνονται επίσης τα εξής: 

α. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, για το σύνολο των ειδών κάθε 
ομάδας, για μία ή περισσότερες ομάδες. 

β. Σε περίπτωση μη υποβολής, ή μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής ή κατά παρέκκλιση των 
απαιτήσεων της Διακήρυξης υποβολή δικαιολογητικών του Φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-
Τεχνική προσφορά» και του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

γ. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 

δ. Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
καταληκτικής υποβολής των προσφορών.  

ε. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα (ν.4412/16 άρθρο 92). 

στ. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται προσκληθούν, εγγράφως από τον Αναθέτουσας Αρχής, για 
παροχή διευκρινήσεων ή συμπλήρωση των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλλει. Η εν λόγω 
συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια την μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων προκειμένου για την συμμόρφωση με τους όρους της Διακήρυξης. Εν λόγω 
διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις (διορθώσεις τυπικών λαθών ή ήσσονος σημασίας παραλείψεων των 
προσφορών), γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/06 και το άρθρο 14 της ΥΑ 
56902/215//2-06-2017. 
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ζ. Όλες οι απαιτούμενες δηλώσεις ή Υπεύθυνες Δηλώσεις των συμμετεχόντων, που περιλαμβάνονται στις 
προσφορές, δε χρειάζεται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής και πρέπει να υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. Επιπλέον, απαιτείται, να 
φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία να είναι εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών (Ν. 4250/14). 

η. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

θ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων και σε έντυπη μορφή, τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή 
και έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Σύστημα.  

ι. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Νοσοκομείο  πριν από 
την διενέργεια του διαγωνισμού ή τον προκαθορισμένο χρόνο, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 
στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατίθενται κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία (Ν.4412/16 άρθρο 96). 

ια. Έντυπα δικαιολογητικά-προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Νοσοκομείο με 
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς χωρίς να 
αποσφραγίζονται (Ν.4412/16 άρθρο 96). 

ιβ. Τα έντυπα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή 
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

ιγ. Οι έντυπες προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα  ή σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. (Ν. 4412/16 άρθρο 96).  

ιδ. Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από 
την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη 
τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε 
υποβληθέντα τέτοια στοιχεία (φωτοαντίγραφα), διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το 
διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα 
πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται 
αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων 
διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.  

Αναλυτικότερα: 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

- Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
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συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 
και σημείο 6.2.)  

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   

ιε. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά 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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

ιστ. Δύναται να ζητηθούν από τους συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την  ορθή διεξαγωγή της (Ν. 4412/16 άρθρο 79). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

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 στο 
ν.4412/2016, ιδίως στο άρθρο 15 της ΥΑ56902/215//02-06-17 (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

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 ΕΣΗΔΗΣ, 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. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
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Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 
του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο)φάκελο ως ξεχωριστό αρχείο και σημαίνονται από τον 
οικονομικό φορέα με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος (οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, 
τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών). Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας υποβάλλει στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέροντας ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας Διαφορετικά δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των στοιχείων οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.  

Η Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 

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. (Ν. 4412/16 άρθρο 21 παρ. 4). 
2.4.2.4. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της 
προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format(PDF). 
 
Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία (εκτυπώσεις της 
Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή σε μορφή αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924) και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον οικονομικό φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς 
το σύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 
σχέση με τα παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι 
αυτοί αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο σύστημα. 
Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται και το Σύστημα ενημερώνει τον οικονομικό φορέα με σχετικό 
μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη του οικονομικού φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να 
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης (ιδίως 
τεχνική και οικονομική προσφορά). 
 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς 
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αναθέτουσα αρχή, μέσω διαλειτουργικότητας των συστημάτων. Έως 
την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 
από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

 

2.4.2.5. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Α.Α και 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 
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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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 
(ΦΕΚ Β 1924), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

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 που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 

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

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016 και  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, που προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές και λοιπές 
ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες 
τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων 
όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες 
προσφορά  δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που  
χρησιμοποιούνταν παλαιότερα  στις  διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ,  κάτι  που απλουστεύει την 
πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. 

Στο ΕΕΕΣ ουσιαστικά δηλώνεται από τον κάθε υποψήφιο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την Διακήρυξη) και ότι οι 
συμμετέχοντες δεν εμπίπτουν σε κάποιο λόγο αποκλεισμού (ν. 4412/16 άρθρα 75 ως 77, 305, 306). 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν στηριχθεί ο υποβάλλων 
προσφορά. 

Προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών 
δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον 
του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως πχ την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης, όταν η 
αναθέτοντα φορέα μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών δικαιολογητικών με απευθείας πρόσβαση σε 
βάση δεδομένων. 

Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής: 
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Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει 
στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να 
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε 
(«κατέβασε») από το ΕΣΗΔΗΣ. 

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτοντα φορέα, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 
του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων 
PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί 
από κάθε φυλλομετρητή. 

Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα). 

Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml (αν έχει δημιουργηθεί από την Α.Φ.) όσο και σε .pdf 
στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf (είτε με την 
τηλεφόρτωση του αρχείου .xml) στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). Επισημαίνονται τα ακόλουθα, 
προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον 
αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας :  

(α) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.  

(β) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται 
στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτοντα φορέα να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό 
ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

(γ) Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες.  

Από τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων που 
περιλήφθηκαν στο ΕΕΕΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης στο πρόσωπο του 
οικονομικού φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της 
ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και η διαπίστωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού θα γίνει 
υποχρεωτικά πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος, για τον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί κατά 
τη διαδικασία του διαγωνισμού.   

Σε περίπτωση μη υποβολής (ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής) του ΕΕΕΣ, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017: 

- Κατά την υποβολή ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. 
- Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης 

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές (του/των τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προσφορά) 
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι, 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. Επισημαίνεται 
ότι στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έγγραφα δικαιολογητικά, 
στοιχεία, βεβαιώσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, φύλλα συμμόρφωσης, 
φυλλάδια, πρωτόκολλα λειτουργίας, χωροταξικά σχέδια όπου απαιτείται κ.λπ.,  που τυχόν αναφέρονται 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

 

Επιπλέον θα πρέπει: 

Α. Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους) στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι η προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, περί των 
οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, αποδέχεται και σε περίπτωση ανάθεσης του/των 
τμήματος/τμημάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προσφορά θα καλύψει πλήρως  

Β. Να υποβληθεί κατάλογος παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία για προμήθειες 
ακριβώς του ίδιου τύπου (ιδίου αντικειμένου), με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και 
του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενος από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν 
ότι οι παραδόσεις του ανωτέρω καταλόγου εκτελέστηκαν καλώς και δεν έχουν επιβληθεί τυχόν ποινές, 
πρόστιμα, εκπτώσεις και λοιπές κυρώσεις. Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται σχετική 
αναφορά. 

Γ.  Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους), με την οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση με τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας/τις πιστοποιήσεις της παραγράφου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης. 

Δ. Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους) στην οποία θα αναγράφονται/δηλώνονται τα εξής: 
- ότι καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα εκπαιδεύσει δωρεάν όλο το επιστημονικό προσωπικό για 
όλους τους τύπους των προσφερόμενων αναλυτών ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. 
- ότι θα παραδώσουν και να εγκαταστήσουν στο εργαστήριο προς χρήση, για όλο το χρονικό διάστημα 
ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις ζητούμενες εξετάσεις. 
- ότι το Service και οι γενικές προληπτικές συντηρήσεις για όλους τους αναλυτές θα πραγματοποιούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, οπωσδήποτε όμως κάθε εξάμηνο, ανεξαρτήτως από το πώς αναγράφεται στις 
προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. Σε περίπτωση βλάβης (συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
αργιών) η ανταπόκριση θα πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ώρα της 
κλήσης. 

-ότι θα παραχωρήσει όλα τα κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα για την καλή λειτουργία των αναλυτών, 
όπως UPS απαραίτητα για την καλή λειτουργία των προσφερόμενων αναλυτών, σύστημα επεξεργασίας και 
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απιονισμού νερού (όπου απαιτείται), αλλά και τους απαραίτητους εκτυπωτές για όλους τους αναλυτές. 
Όλα τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των παραπάνω βοηθητικών μηχανημάτων θα προσφέρονται χωρίς 
χρέωση καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

-ότι θα συνδέσει και θα διατηρεί συνδεδεμένους καθ’όλη την διάρκεια της σύμβασης όλους τους 
προσφερόμενους αναλυτές της με λογισμικό LIS, με έξοδα τα οποία θα βαρύνουν αποκλειστικά την 
προμηθεύτρια εταιρεία. 

- ότι η προμηθεύτρια  εταιρεία θα καλύψει το Βιοχημικό Τμήμα με πλήρες ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού 
ποιοτικού ελέγχου (επιλογής του εργαστηρίου και όχι της προμηθεύτριας  εταιρίας)  των κυριότερων 
βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το κόστος της αποστολής των 
πρότυπων ορών, της εργασίας των δειγμάτων και της αποστολής των επεξεργασμένων αποτελεσμάτων. 
Το  πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου να είναι πιστοποιημένο διεθνώς. 

Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος βιοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος. 
Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος ανοσοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος.  
 
Ε. Να επισυνάπτονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλυτικής λειτουργίας των προσφερόμενων εξετάσεων 
για τους συνοδούς απλούς ή και μεικτούς αναλυτές καθώς και τα στοιχεία σχετικά με την γραμμικότητά 
τους, την σταθερότητα τους στους αναλυτές και την συχνότητα βαθμονόμησης τους ώστε  να 
αξιολογηθούν. 

Στ. Στην προσφορά κάθε ομάδας θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες 
συσκευασίες βαθμονομητών και ορών εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, για τις εξετάσεις εκείνες για τις 
οποίες δεν προσφέρονται πολυδύναμοι βαθμονομητές και πολυδύναμοι οροί ελέγχου, που είναι 
απαραίτητα για την διενέργεια κάθε εξέτασης. Για τους πολυδύναμους βαθμονομητές και ορούς ελέγχου 
απαιτείται η αναγραφή των προσφερόμενων συσκευασιών για κάθε ομάδα.  
 

Ε. Να κατατεθεί χωροταξικό σχέδιο, όπου να φαίνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων αναλυτικών 
συστημάτων στο συγκεκριμένο χώρο του βιοχημικού εργαστηρίου, αποδεικνυόμενη με βάση τις επίσημες 
φυσικές διαστάσεις από τα manuals των αναλυτικών συστημάτων.  

Οι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να επισκέπτονται το  βιοχημικό εργαστήριο, προκειμένου να 
καταγράψουν το χώρο,   κατόπιν συνεννόησης με το βιοχημικό εργαστήριο. 

Ζ. Να υποβληθεί  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
του οικονομικού φορέα (Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διαχειριστή κ.λπ. ή 
ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους), όπου να αναφέρεται/δηλώνεται ότι για το χρονικό διάστημα 
ισχύος της σύμβασης (σε περίπτωση ανάθεσης), από την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου 
μηχανήματος με τον συγκεκριμένο εργοστασιακό αριθμό,  ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καμία 
επιβάρυνση του Νοσοκομείου και επίσης ότι υποχρεούται να αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή το 
ισοδύναμο των τεστς  που έχουν καταστραφεί λόγω της απότομης διακοπής λειτουργίας (βλάβης) του 
αναλυτή, όπως αυτό εμφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί το εργαστήριο και 
αποδεικνύεται και από το αρχείο σφαλμάτων του αναλυτή.  

 Η. Να υποβληθεί εγχειρίδιο χρήσεως για κάθε προσφερόμενο είδος (συμπεριλαμβανομένων των 
αναλυτών) στην Ελληνική γλώσσα. 

 

2.4.3.3. 

α. Ο σφραγισμένος φάκελος της ανωτέρω παραγράφου 2.4.2.5 με τον οποίο θα προσκομίζονται τα 
στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και σε έντυπη μορφή, περιέχει 
διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που θα 
είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση. 
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Σε περίπτωση που τα έντυπα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου 
να τοποθετηθούν στον φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα (ομοίως σε σφραγισμένο φάκελο), με 
την συμπληρωματική ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. 

β. Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

γ. Τα ηλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δύναται να υποβάλλονται 
στην ελληνική ή άλλη γλώσσα (Ν. 4412/16 άρθρο 92), θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 
τον κατασκευαστικό οίκο/εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται, επί ποινή 
απόρριψης, από Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία των εν λόγω φυλλαδίων ταυτίζονται με τα στοιχεία 
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη ή ότι είναι τα επίσημα τεχνικά 
φυλλάδια (Prospectus), του κατασκευαστικού οίκου/εκδότη. Τα ανωτέρω τεχνικά φυλλάδια επειδή είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένα είτε από τον κατασκευαστικό οίκο, είτε από τον οικονομικό φορέα βάσει της 
ανωτέρω Υ.Δ., εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους σε έντυπη μορφή.  

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω παραγράφου 2.3.1.  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
υποψήφιου οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως. Στην 
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομικής του 
προσφοράς σε μορφή pdf σύμφωνα με  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης]. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, 
ψηφιακά υπογεγραμμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της παρούσας διακήρυξης. 

Διευκρινίζεται ότι στο ΕΣΗΔΗΣ οι, υποβάλλοντες προσφορά, οικονομικοί φορείς, θα αναγράψουν μία 
συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των εξετάσεων-ειδών κάθε τμήματος 
(αποτέλεσμα στήλης 9 του εντύπου οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III A της παρούσας 
διακήρυξης). Ανάλυση της οικονομικής προσφοράς για τα επιμέρους είδη-αντιδραστήρια κάθε τμήματος, 
θα γίνεται στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III της παρούσας διακήρυξης, το οποίο 
θα υποβληθεί ψηφιακά υπογεγραμμένο σε μορφή pdf στον υποφάκελο Οικονομική Προσφορά. Εφόσον οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα θα υποβάλλουν το 
ανωτέρω έντυπο οικονομικής προσφοράς ξεχωριστά για κάθε τμήμα. 

 

Οι τιμές δίνονται σε Ευρώ. 

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

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

Επισημαίνεται επίσης, ότι οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες 
των τιμών που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Στην 
οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα 
δηλώνεται ποια είναι η τιμή της τελευταίας καταχώρησης στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. κατά την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου για κάθε είδος. 
Στην περίπτωση που είδος/η δεν είναι καταχωρημένο/α στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. θα 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει το είδος 
καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς, με 
ποινή απόρριψης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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: 

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  

(Έλεγχος 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 είναι υπό αίρεση, 
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ζ) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές (ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων), 

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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_c
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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» 
σύμφωνα με την παρ. 1.5 της παρούσας Διακήρυξης.  

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Συνοπτικά η διαδικασία έχει ως εξής: σε συγκεκριμένη ώρα, που καθορίζεται από τη διακήρυξη, γίνεται 
αποσφράγιση μόνο του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά». Ο 
ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά», αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
(υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Για την 
αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται 
αυτόματα από το σύστημα. Το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής συντάσσει και υπογράφει τα, 
κατά περίπτωση, πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές 
αποφάσεις επί της αξιολόγησης των προσφορών. 

Κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού 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. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 16 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), μέσω του Συστήματος ιδίως: 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν κατά 
περίπτωση στην διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων και (υπό)φακέλων των 
προσφορών και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, o απευθύνουν πρόσκληση στους 
χρήστες– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

- απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες– οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του 
περιεχομένου της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει. 

- κοινοποιούν στους οικονομικούς φορείς την σχετική απόφαση επικύρωσης των πρακτικών 
αξιολόγησης των προσφορών. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων  

- παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που τους ζητούνται. 
- λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων, των προσφορών τους και των υποβληθέντων 

στοιχείων και δικαιολογητικών αυτών μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
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Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι 
κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, οι 
διευκρινίσεις- συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές καθώς και κάθε άλλη 
επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών πραγματοποιούνται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 

3.1.2 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού-Αποσφράγισης 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. Την ημέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς 
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το 
Σύστημα. 

β. Στην συνέχεια την ίδια ημερομηνία το αρμόδιο όργανο θα αποσφραγίσει τους ενσφράγιστους 
φακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» που περιέχουν τα τυχόν 
επιμέρους απαιτούμενα, σε έντυπη μορφή, δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί 
από τους συμμετέχοντες στην Υπηρεσία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (ήτοι, δικαιολογητικά 
και στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή των 
προσφερόντων οικονομικών φορέων). Το αρμόδιο όργανο θα μονογράψει και θα σφραγίσει ανά φύλλο το 
σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
Κατά τη διαδικασία αυτή δύνανται να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα μέλη 
του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα. 
Επισημαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι 
εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι μέλη ΔΣ ανώνυμης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού να συμπεριληφθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς πρακτικό του αρμοδίου 
οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας εξουσιοδοτούνται τα τρίτα 
πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των έντυπων προσφορών. Επισημαίνεται ότι εφόσον 
για λογαριασμό κάποιου προσφέροντος παρίσταται πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται 
από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, προς διευκόλυνση 
του έργου του. 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του. 

γ. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση και την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, 
προκειμένου για τη λήψη και έκδοση απόφασης, ξεχωριστού πρακτικού στο οποίο: 

(1) Καταχωρούνται: 
(α) Όλοι οι προσφέροντες υποψήφιοι οικονομικοί φορείς. 
(β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς. 

(2) Αξιολογούνται: 
(α) Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφορικά με την πληρότητα και την 
νομιμότητά τους. 
(β) Οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων 
ως προς την συμφωνία τους με τους όρους και απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

(3) Υποβάλλεται γνωμοδότηση περί αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των προσφερόντων 
υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

Σημείωση: Tα ανωτέρω υπό στοιχεία β και γ στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

δ. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
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ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της 
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό στους συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

ε. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και μετά 
την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (παράγραφος 3.4. της παρούσας) για το εν 
λόγω στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 
Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της 
αναθέτουσας αρχής, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, 
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονομικών προσφορών. 
στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτής. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται 
με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το Σύστημα. 

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι 
οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης. Το αρμόδιο όργανο συντάσσει 
ξεχωριστό πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών 
προσφορών, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και 
την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος). Το πρακτικό 
υποβάλλεται στην στον Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση απόφασης.  

Σημείωση 1: Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
ο Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 88 και 89 του ν. 4412/2016.  

Σημείωση 2: 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 (άρθρο 90 παρ. 1 του ν.4412/16). 

η. Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την απόφαση για το υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η 
απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού και σχετική ηλεκτρονική 
ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του Συστήματος αποστέλλεται στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 88 και 89 του 
ν. 4412/2016.  

θ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω στάδιο 
και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (βλ. παρακάτω παράγραφο 3.4), 
ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας 
από 10 έως 20 ημερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση που του αποστέλλεται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στον χώρο 
«Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του συστήματος, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείων  pdf, 
που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας 
Διακήρυξης (ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.7  αυτής), σε πρωτότυπα ή αντίγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα στην 
παρούσα διακήρυξη. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούμενες 
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και 
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.  
Σε περίπτωση που κάποια εκ των υπόψη δικαιολογητικών/στοιχείων δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή 
θα πρέπει, επί ποινής απορρίψεως, αυτά να προσκομιστούν στο αρμόδιο όργανο σε έντυπη μορφή, το 
αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά 
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Προσωρινού Αναδόχου», σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου». 
 
Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προβεί σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
νωρίτερα από τη καθορισθείσα χρονική προθεσμία των 10 έως 20 ημερών που του έχει δοθεί, τότε 
οφείλει να ενημερώσει εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή 
για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών του, τόσο ηλεκτρονικά στο 
ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να 
πραγματοποιηθεί πριν την λήξη της αυτής προθεσμίας. 
ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, από το αρμόδιο όργανο, του φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), 
γίνεται 5 εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπεβλήθησαν. Στους συμμετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα 
του αρμοδίου οργάνου, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, 
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που αποσφραγίσθηκε. Γενικότερα, η αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται εφαρμοζόμενων 
αναλόγως, των αναφερομένων στην τελευταία υποπαράγραφο της ανωτέρω παραγράφου 3.1.1. 
 
ια. Αφού ολοκληρωθεί η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση 
και υποβολή στην αναθέτουσα αρχή, τελικού πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και 
Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (για τη λήψη και έκδοση απόφασης), στο οποίο: 

1. Αξιολογούνται: 
(α) Οι οικονομικές προσφορές όλων των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων και 
κατατάσσονται με το κριτήριο κατακύρωσης 

 (β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

2. Υποβάλλεται γνωμοδότηση για την λήψη οριστικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή επί των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα 
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο, με μέριμνα του αρμοδίου οργάνου συνυποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης. 

ιβ. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστημα στο χώρο του διαγωνισμού 
και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) με χρήση του συστήματος στους 
συμμετέχοντες για ενημέρωση. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των 
διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν γενικά τα ακόλουθα: 

α. Το αρμόδιο όργανο ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την τον Αναθέτουσα Αρχή 
μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα εφαρμογής, 
στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρώσεων επί 
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό χρήστες – οικονομικοί φορείς 
υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και 
κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούμενες διευκρινίσεις – συμπληρώσεις εντός των 
προθεσμιών που τους ορίζονται. Για την αποσαφήνιση – συμπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/16. 

β. Δεδομένου της δυνατότητας των προσφερόντων υποψηφίων οικονομικών φορέων για υποβολή 
ενστάσεων και της πορείας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονικό διάστημα για τον ορισμό της 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων γίνεται κατά κρίση της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ως αναφέρονται στους όρους της 
Διακήρυξης, ή που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
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απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  Λοιποί λόγοι απόρριψης της 
προσφοράς ως αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα της Διακήρυξης. 

δ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του 
Συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο, ως 
αυτά προσδιορίστηκαν παραπάνω. Η ειδοποίηση αυτή πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, 
της σχετικής αποφάσεως στο Σύστημα. Κατά την ημερομηνία αποστολής της υπόψη 
ειδοποίησης/ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της 
απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το 
χρονικό σημείο από το οποίο εκκινεί η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. Κατά την ίδια 
διαδικασία υπολογίζονται και οι χρόνοι υποβολής διευκρινήσεων ή συμπληρώσεων. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

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. (άρθρο 103 παρ. 2 του ν.4412/16). 

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

γ. 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: 
i) Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
ΕΕΕΣ 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 (λόγοι αποκλεισμού) και τα τυχόν κριτήρια ποιοτικής επιλογής της 
παρούσας. 
Σε περίπτωση που και ο επόμενος προσφέροντας που υπέβαλε την αμέσως επόμενη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται,  η ανάθεση γίνεται στον αμέσως επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ. 
 
δ. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ 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 κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

ε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

στ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του τελικού 
πρακτικού της υποπαραγράφου 1(ια) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2 από το αρμόδιο όργανο 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 (άρθρα 103 και 106 ν.4412/16). 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
για οποιοδήποτε λόγο.  

ζ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της υποπαραγράφου 1(ιβ) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η αναθέτουσα αρχή 
προβαίνει, μέσω του συστήματος, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, (βάσει άρθρου 100 του ν. 4412/2016), σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.   
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) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα  35 
και 36  του ν. 4129/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον απαιτείται  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και 
των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες-  από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του Συστήματος, εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη 
διακήρυξη και των διαδικασιών της. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. β της παρ. 1 
του άρθρου 106 του ν.4412/16 

Συναφώς με τα προαναφερόμενα και βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), μέσω του Συστήματος ιδίως: 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού ειδοποιούν εγγράφως τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά και στοιχεία. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των οικονομικών φορέων λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν στη 
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και υποβάλλουν τα 
πρακτικά, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα αρχή/ αναθέτοντα φορέα. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στους προσφέροντες ή συμμετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών συμπεριλαμβανομένων 
των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και τα αναρτούν στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Προκηρυγμένου Διαγωνισμού». 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προσκαλούν τον προσωρινό ανάδοχο 
να υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
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• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλουν ειδική πρόσκληση στον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού της σύμβασης. 
• Πιστοποιημένοι χρήστες του οικονομικού φορέα δύναται να προσκομίζουν ή συμπληρώνουν τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 
4412/2016. 
Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας του 
ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του Συστήματος. 
Η προσκόμιση και συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περ. γ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Συστήματος. 
Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των 
γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς 
τους οικονομικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ 
οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών. 

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 Α.Ε.Π.Π. 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 πράξη 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. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 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, το οποίο 
επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 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. 
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• 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. 

Η Α.Ε.Π.Π. 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 
Α.Ε.Π.Π. 

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) 

Εγγύηση 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. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 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. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 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 

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

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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. 

4.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.4.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 338 του ν.4412/16  
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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4.5 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 αρμοδίου οργάνου. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την εκτέλεση 
κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής. 

5.1.2 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16) καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5.1.3. Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες 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) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής  σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017). 
 
δ) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π.  και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 
 

ε)  Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 
2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 
 
Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος χωρίς ΦΠΑ), παραμένουν σταθερά 
και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
προμήθειας. 
 
5.1.4 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: 
1.Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, 
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 
2. Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών την αποθήκη του φορέα. 
3. Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν  
4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών δύναται να ζητείται και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.  
 
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (με τον 
έλεγχο του πρώτου τιμολογίου της σύμβασης-έλεγχος διαγωνισμού) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Στη συνέχεια ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τα αρμόδια τμήματα του νοσοκομείου 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθρο 203 του ν. 4412/2016)  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, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 
αναδόχου από τη 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 - παράδοσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 
προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4412/16. 
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6. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας μέσα στον χρόνο 
παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στο χώρο του Φαρμακείου ή σε τυχόν άλλο χώρο που θα του 
υποδειχθεί, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του ιδίου. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός 6 (έξι) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής στον ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκομείο, από αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής. 

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. 

6.1.2. 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. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

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. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του ν.4412/16. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. 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. Ο ανάδοχος  μετά από παραγγελία του Νοσοκομείου, είναι 
υποχρεωμένος να παραδίδει τα είδη και σε επείγουσες-έκτακτες περιπτώσεις ως ορίζεται παρακάτω. 

Ο ανάδοχος, εφόσον ειδοποιηθεί με οποιονδήποτε  τρόπο από το Νοσοκομείο για κάλυψη έκτακτης 
ανάγκης, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει άμεσα τα υλικά στο Νοσοκομείο και κατά τη διάρκεια 
Αργιών ή/και Σαββατοκύριακων. Η Εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια θα είναι 
υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται σε κάθε ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών ανεξαρτήτως από ημέρα , 
ώρα , καιρικών συνθηκών, απεργιών κλπ. Ομοίως, ο ανάδοχος υποχρεούται για την παροχή τεχνικής 
υποστήριξης σε 24ωρη βάση και κατά τη διάρκεια Αργιών ή/και Σαββατοκύριακων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα λήψης παραγγελιών (κινητή, σταθερή 
τηλεφωνία, fax, email) για όλες τις ώρες και ημέρες της εβδομάδας. Σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ή 
άλλης απρόβλεπτης κατάστασης αδυναμίας λήψης παραγγελίας, ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, οφείλει 
να ενημερώνει άμεσα το Νοσοκομείο και στη συνέχεια να μεριμνά ομοίως άμεσα για τη λήψη των 
παραγγελιών με δικές του ενέργειες (π.χ. με υπάλληλο του).  
 

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τα συμβατικά είδη στο Νοσοκομείο, μέσα στα χρονικά όρια που 
ορίζονται από την παραγγελία. Tα προσκομιζόμενα είδη θα συνοδεύονται από το/τα προβλεπόμενο/α 
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παραστατικά αποστολής στο/στα οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα και ότι άλλο 
στοιχείο είναι απαραίτητο. 

 
Η παράδοση θα γίνεται, παρουσία Επιτροπής Παραλαβής, με μεταφορικό μέσο του αναδόχου, χωρίς 
καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.  Η Επιτροπή  (πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια) παραλαμβάνει 
ποσοτικά και ποιοτικά τα είδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/16, εφόσον το 
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών ειδών και 
αντικατάστασή τους ισχύον τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/16. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται κατά προτίμηση  απέναντι των υπολοίπων πελατών του να εφοδιάζει έγκαιρα 
το Νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του.  
 
Σε περίπτωση επίσης που ο ανάδοχος αδικαιολόγητα καθυστερεί να παραδώσει τα είδη της παραγγελίας 
ή παραλείψει ορισμένα απ’ αυτά ή παραδίδει μικρότερες ποσότητες των παραγγελθέντων, τότε 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Ν.4412/16 κυρώσεις-πρόστιμα και επίσης το Νοσοκομείο έχει το 
δικαίωμα να αγοράσει τα είδη είτε από τον προσφέροντα που υπέβαλε στον διαγωνισμό την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης, ή 
με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με 
καταλογισμό σε βάρος του αναδόχου, της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς αξίας προμήθειας του είδους. Το 
Νοσοκομείο  διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από 
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
 
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή 
παράβασης των όρων εγγράφων της Σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η 
Αναθέτουσα Αρχή ύστερα δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για 
το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. 
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. Τα πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

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 τυχόν 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. 

6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

Βάσει άρθρων 210 έως 212 του ν.4412/16.  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. 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. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 
3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού, οι προμηθευτές πρέπει να έχουν την δυνατότητα επίδειξης 
διενέργειας των εξετάσεων με τα προσφερόμενα υλικά, εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή 
αξιολόγησης. 

 

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, (διάρκεια της σύμβασης και τυχόν παρατάσεων αυτής) ο 
ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το 
χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά 
τεύχη της σύμβασης. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 
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μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται παρακάτω. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 Να υποβληθεί έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, από 
την ημερομηνία παραλαβής του συγκεκριμένου μηχανήματος με τον συγκεκριμένο εργοστασιακό αριθμό, 
όπου να αναφέρεται/δηλώνεται ότι, στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει ή να 
αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καμία 
επιβάρυνση του Νοσοκομείου και επίσης ότι υποχρεούται να αντικαθιστά στην περίπτωση αυτή το 
ισοδύναμο των τεστς  που έχουν καταστραφεί λόγω της απότομης διακοπής λειτουργίας (βλάβης) του 
αναλυτή, όπως αυτό εμφανίζεται στο βιβλίο λειτουργίας του οργάνου που τηρεί το εργαστήριο και 
αποδεικνύεται και από το αρχείο σφαλμάτων του αναλυτή.  

Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή - κατάθεση από τον ανάδοχο «εγγύησης 
καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.  

 Το περιεχόμενό της «εγγύησης καλής λειτουργίας» είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την λήξη της σύμβασης και των τυχόν 
παρατάσεων αυτής. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις, η επιστροφή  γίνεται μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων.  

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΚΕΚΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

                                                                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                                    Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
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               ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΜΑΔΑ A  

Εξετάσεις με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα σε σύνθετους ανοσοβιοχημικούς αναλυτές ρουτίνας και εφημερίας. Συνολικός προϋπολογισμός  928.883,9 πλέον ΦΠΑ 

      

A/A KEOKEE Εξέταση Ετήσιος Αριθμός Εξετάσεων Τιμή μονάδας  

Προϋπολογισμός 

ανά εξέταση 

πλέον Φ.Π.Α. 24% 

1 11.02.01.13.001 Σάκχαρο 105.000 0,09211982 9672,581 

2 11.01.01.05.001 Φωοφατάση Αλκαλική 87.750 0,13528171 11870,97 

3 11.02.01.04.001 Ουρία 101.250 0,08901633 9012,903 

4 11.02.01.07.001 Κρεατινίνη 101.250 0,08757467 8866,935 

5 12.01.04.21.001 LP (a) 600 1,40456983 842,7419 

6 11.03.01.01.001 Αμμωνία 1.125 2,96344089 3333,871 

7 11.02.01.32.001 Ουρικό Οξύ 28.500 0,09128467 2601,613 

8 11.02.01.03 001 Χολερυθρίνη Ολική 86.250 0,13338945 11504,84 
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9 11.02.01.03 002 Χολερυθρίνη Άμεση 86.250 0,13338945 11504,84 

10 

11.04.01.06.001,11.04.01.07.001, 

11.04.01.08.001 
Κάλιο, Νάτρο. Χλώριο δείνματα αίμα - ούρα 112.500 0,14460213 16267,74 

11 11.03.01.07.001 Μαγνήσιο δείνματα αίμα - ούρα 41.250 0,12611925 5202,419 

12 11.03.01.03.001 Ασβέστιο δείνματα αίμα - ούρα 53.250 0,09014085 4800 

13 11.03.01.08.001 Φώσφορος δείνματα αίμα - ούρα 45.750 0,13774017 6301,613 

14 12.01.90.04.001 Β2 Μικροοφαιρίνη 9.000 2,67464111 24071,77 

15 12.07.02.05.001 25 ΟΗ-Vitamin D 5.000 5,500484 27502,42 

16 11.02.01.16.001 Σίδηρος 20.250 0,2008363 4066,935 

17 12.07.01.02.001 Φερριτινη 20.250 2,05655111 41645,16 

18 12.07.02.04.001 Βιταμίνη Β12 13.125 2,754224 36149,19 

19 12.07.01.03.001 Φυλλικό οξύ 12.150 2,76417119 33584,68 

20 11.01.01.10.001 Τρανσαμινάση GOT 105.000 0,08827957 9269,355 

21 11.01.01.03.001 Τρανσαμινάση GPT 105.000 0,08827957 9269,355 

22 11.01.01.19.001 Γαλακτική Αφυδρογονάση LDH 95.250 0,12078572 11504,84 

23 11.01.01.13.001 Κρεατίνη Κινάση CK 86.250 0,20140255 17370,97 

24 12.13.01.07.001 

Τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας στο ανώτερο 

όριο του εύρους φυσιολ. Τιμών(cut off)  

απαιτείται όριο ευαισθησίας της μεθόδου((CV) 

να είναι ≤10% 33.750 2,65534044 89617,74 

25 12.13.01.01.001 ΒΝΡ, είτε NT-proBNP 2.250 13,2655911 29847,58 

26 12.13.01.09.001 Ομοκυστεΐνη 2.250 4,95017778 11137,9 

27 11.01.01.07.001 Αμυλάση δείνματα αίμα - ούρα 39.000 0,13904054 5422,581 

28 11.01.01.16.001 yGT 90.000 0,08428316 7585,484 

29 11.02.01.05.001 Χοληστερόλη 24.375 0,09922248 2418,548 
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30 11.02.01.31.001 Τρινλυκερίδια 24.375 0,13978494 3407,258 

31 11.02.01.15.001 HDL-Χοληοτερόλη 21.750 0,32343343 7034,677 

32 12.01.04.01.001 Apo Α1 225 2,27956978 512,9032 

    

 

 

33 12.01.04.03.001 APO B 225 1,83870978 413,7097 

34 12.01.03.01.002 Πρωτεΐνες ούρων. ΕΝΥ 3.000 1,38010767 4140,323 

35 11.02.01.30.001 Ολικές πρωτεΐνες 48.750 0,08794045 4287,097 

36 11.02.01.01.001 Αλβουμίνη 48.750 0,10671629 5202,419 

37 12.01.03.01.002 Μικροαλβουμίνη ούρων 1.125 1,46523289 1648,387 

38 12.13.01.10.001 C – Αντιδρώσα πρωτεΐνη (hsCRP) 75.000 1,38575333 103931,5 

39 12.04.01.11.001 TSH 20.724 1,23178054 25527,42 

40 12.04.01.01.001 Free Τ3 2.346 1,2199902 2862,097 

41 12.04.01.02.001 Free Τ4 15.976 1,21997496 19490,32 

42 18.10.03.04.001 Anti-TG 4.368 1,76005105 7687,903 

43 18.10.03.01.001 Anti-TPO 4.623 1,7599589 8136,29 

44 12.04.01.05.001 Total T3 9.788 1,2199765 11941,13 

45 12.04.01.07.001 Total T4 4.003 1,22005271 4883,871 

46 12.06.02.04.003 Κορτιζόλη 1.411 1,65976967 2341,935 

47 12.06.01.03.001 Insulin 150 2,688172 403,2258 

48 12.05.01.08.001 Προλακτίνη (PRL) 1.408 1,8500277 2604,839 

49 12.05.01.04.001 θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) 1.401 1,85006067 2591,935 

50 12.05.01.05.001 Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) 1.367 1,85005999 2529,032 

51 12.05.01.06.001 Προγεστερόνη (PG) 492 2,05055081 1008,871 

52 12.05.01.03.001 Οιστραδιόλη (Ε2) 927 2,04527292 1895,968 
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53 12.05.01.10.001 Τεστοστερόνη (Testo) 150 2,688172 403,2258 

54 12.05.01.02.001 Δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA-S) 150 2,688172 403,2258 

55 

    

 

56 12.03.01.31.001 CEA 10.875 1,97093057 21433,87 

57 12.03 90.01.001 a-FP 3.750 2,28623653 8573,387 

58 12.03.01.03.001 CA 19-9 11.625 2,64745032 30776,61 

59 12.03.01.06.001 CA 125 7.125 2,48885053 17733,06 

60 12.03.01.02.001 CA 15-3 7.125 2,65342456 18905,65 

61 12.03.01.32.001 Total PSA 7.125 2,65342456 18905,65 

62 12.03.01.33.001 Free PSA & (Ratio Free PSA/Total PSA) 1.500 2,735484 4103,226 

63 17.05.01.01.059 β-HCG 750 2,05161333 1538,71 

64 12.09.02.01.001 Ακεταμινοφαίνη 525 3,21044571 1685,484 

65 12.08.02.08.001 Φαινυτοίνη 325 5,29776615 1721,774 

66 12.03.02.07.001 Φαινοβαρβιτάλη 375 2,24731173 842,7419 

67 12.08.02.10.001 Βαλπροϊκό οξύ 900 2,07616444 1868,548 

68 12.08.02.01.001 Καρβαμαζεπίνη 375 2,24731173 842,7419 

69 12.08.01.01.001 Διγοξίνη 600 1,4771505 886,2903 

70 12.09.01.03.001 Βαρβιτουρικά 6.750 2,19295111 14802,42 

71 12.09.01.04.001 Βενζοδιαζεπίνες σε δείγμα ορού είτε  ούρων 6.750 3,12652296 21104,03 

72 12.09.01.05.001 Κανναβινοειδή 9.000 2,34489222 21104,03 

73 12.09.01.06.001 Κοκαΐνη 9.000 2,34489222 21104,03 

74 12.09.01.10.001 Μεθαδόνη 150 2,48924733 373,3871 

75 12.09.01.13.001 Οπιούχα 9.000 2,34489222 21104,03 

76 12.09.01.01.001 Αμφεταμίνες 6.750 1,76845926 11937,1 
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Τα αντιδραστήρια αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από προαναλυτικό σύστημα με φυσικά συνδεδεμένους σε αυτό βιοχημικούς και ανοσολογικούς 

αναλυτές, καθώς και από ανεξάρτητο ανοσοβιοχημικό αναλυτή. Η ελάχιστη παραγωγικότητα που απαιτείται να διαθέτουν συνολικά όλοι οι  προσφερόμενοι αναλυτές 

οι οποίοι θα είναι συνδεμένοι με το προαναλυτικό σύστημα είναι: 4000 φωτομετρικές εξετάσεις ανά ώρα, 1200 εξετάσεις ηλεκτρολυτών και 800  ανοσολογικές 

εξετάσεις ανά ώρα. Συγκεκριμένα πρέπει να προσφερθούν: 

 

      

I)    Τουλάχιστον  τρεις(3) βιοχημικοί αναλυτές μεγάλης παραγωγικότητας, οι οποίοι να είναι συνδεμένοι στο προαναλυτικό σύστημα (έκαστος να διαθέτει άνω των 

10 ελεύθερων πρωτοκόλλων εφαρμογής και δυνατότητα τουλάχιστον 10 υπολογιστικών πρωτοκόλλων), RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), οι οποίοι να 

είναι ανεξάρτητοι  από τους ανοσολογικούς  αναλυτές και να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωρούν στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. 

 

 

 

Ο καθένας από τους δύο ανωτέρω αναλυτές πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1) Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 1.200 φωτομετρικών εξετάσεων και  τουλάχιστον 600 εξετάσεων ηλεκτρολυτών. 

1. Να διαθέτει θέσεις για βαθμονομητές, ορούς ελέγχου και δείγματα STAT και να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 55 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. 

2. Να διαθέτει ψυγείο ή θερμοστατούμενο χώρο αντιδραστηρίων με τις κατάλληλες  συνθήκες συντήρησης για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια όσο το δυνατόν περισσοτέρων  

θέσεων, ώστε τα αντιδραστήρια να παραμένουν  εντός του αναλυτή μέχρι εξαντλήσεως τους. 

3. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου,  ή άλλων εμποδίων(που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσουν τη  σωστή  και επαρκή αναρρόφηση δείγματος) και επαρκούς 

ποσότητας στα δείγματα. 

4. Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και για διαφορετική εξέταση). 

5. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου κατά το δυνατόν να μην απαιτούν ανασύσταση έτσι ώστε να διευκολύνεται το προσωπικό του 
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εργαστηρίου. 

 

 

Τουλάχιστον τρεις  (3) ανοσοχημικοί αναλυτές οι οποίοι να είναι συνδεμένοι στο προαναλυτικό σύστημα, RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), οι οποίοι να είναι 

ανεξάρτητοι από τους βιοχημκούς  αναλυτές και να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωρούν στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. Έκαστος των ανωτέρω 

αναλυτών πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές: 

1. Να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. 

2. Να έχει έκαστος ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 180 (εκατόν ογδόντα) αναλύσεις ανά ώρα. 

3. Να διαθέτει απαραίτητα ψυγείο  ή θερμοστατούμενο χώρο αντιδραστηρίων  με τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια,  όσο το δυνατόν 

περισσότερων θέσεων, ώστε τα αντιδραστήρια να παραμένουν εντός του αναλυτή μέχρι εξαντλήσεως τους. 

4. Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και διαφορετική εξέταση), την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου,  ή άλλων εμποδίων (που ενδεχομένως μπορεί 

να επηρρεάσουν την σωστή  και επαρκή αναρρόφηση  δείγματος) και ανεπαρκούς ποσότητας στα δείγματα 

5. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου κατά το δυνατόν να μην απαιτούν ανασύσταση έτσι ώστε να διευκολύνεται το προσωπικό του 

εργαστηρίου 

 

Ένας (1) ανεξάρτητος, μεικτός ανοσοβιοχημικός αναλυτής μεσαίας παραγωγικότητας, που δεν θα συνδέεται με το προαναλυτικό σύστημα, (το βιοχημικό τμήμα του οποίου να 

διαθέτει άνω των 10 ελεύθερων πρωτοκόλλων εφαρμογής και τουλάχιστον 10 υπολογιστικών πρωτοκόλλων), RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), ο οποίος να έχει όσο το 

δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωράει στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου. Πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω προδιαγραφές: 

Να δέχεται τουλάχιστον 100 δείγματα (εφάπαξ φόρτωση), με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, να έχει ειδικές θέσεις για δείγματα STAT εκτός των προαναφερόμενών 

και να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 80 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα.  Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ελέγχου του συστήματος από κοινό λογισμικό πρόγραμμα. Ακόμα: 

 

 

 

Για την βιοχημική μέθοδο: 
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 Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 700 εξετάσεις φωτομετρικές και τουλάχιστον 400 εξετάσεων ηλεκτρολυτών ανά ώρα. 

 Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων ή θερμοστατούμενο χώρο αντιδραστηρίων με τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια , όσο το 

δυνατόν περισσότερων θέσεων, ώστε τα αντιδραστήρια  να παραμένουν εντός του αναλυτή μέχρι εξαντλήσεως τους.. 

 Να διαθέτει θέσεις για βαθμονομητές, ορούς ελέγχου και δείγματα STAT και να εκτελεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 55 διαφορετικές εξετάσεις ανά δείγμα. 

 Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου,   ή άλλων εμποδίων ( που ενδεχομένως μπορεί να επηρρεάσουν την σωστή και επαρκή αναρρόφηση δείγματος) και 

ανεπαρκούς ποσότητας στα δείγματα. 

 Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και διαφορετική εξέταση). 

 Η κάθε προσφερόμενη βιοχημική μονάδα να διαθέτει υπομονάδα με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE),  ενσωματωμένη ή συγκροτημένη (ενιαία λειτουργική ενότητα) στον 

αναλυτή . 

 Τα   προσφερόμενα αντιδραστήρια , βαθμονομητές και οροί ελέγχου   κατά  το δυνατόν να μην απαιτούν  ανασύσταση  έτσι ώστε  να διευκολύνεται  

το προσωπικό του εργαστηρίου. 

 

Για ανοσοχημική μέθοδο: 

1) Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 180 εξετάσεις ανά ώρα. 

2) Να διαθέτει ψυγείο αντιδραστηρίων  ή   θερμοστατούμενο χώρο αντιδραστηρίων με τις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης για τα προσφερόμενα αντιδραστήρια όσο το 

δυνατόν περισσότερων θέσεων, ώστε τα αντιδραστήρια να παραμένουν εντός του αναλυτή μέχρι εξαντλήσεως τους. 

3) Να έχει δυνατότητα αυτόματων επαναλήψεων (για την ίδια ή και διαφορετική εξέταση). 

4) Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου,  ή άλλων εμποδίων( που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή και επαρκή αναρρόφηση δείγματος) και ανεπαρκούς 

ποσότητας στα δείγματα. 

5) Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια,  βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου   κατά το δυνατόν  να  μην   απαιτούν  ανασύσταση έτσι  ώστε να διευκολύνεται το προσωπικό του 

εργαστηρίου. 

 

Προαναλυτικό σύστημα 

1) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο τμήμα και φυσικά συνδεδεμένο με αυτό: 

i) Τουλάχιστον 3 βιοχημικές  και 3 ανοσολογικές μονάδες   ανεξάρτητες μεταξύ τους, για λόγους ευκολίας χειρισμού. 

ii) Μονάδα εισερχομένων και μονάδα εξερχόμενων σωληνάριων δειγματοληψίας, είτε σε μια ενιαία μονάδα, είτε ξεχωριστές μεταξύ τους. 

iii) Μονάδα φυγοκέντρησης. 
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ϊν)   Μονάδα αποπωματισμού σωληνάριων δειγματοληψίας. 

2) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα προετοιμασίας του αρχικού δείγματος η οποία να περιλαμβάνει: 

i) φυγοκέντρηση των σωληνάριων. 

ii) αποπωματισμό των σωληνάριων. 

iii) ταξινόμηση των εξερχομένων σωληναρίων σε φορείς δειγμάτων, η οποία να δύναται να καθοριστεί από τον χειριστή. 

3) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων. 

4) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα χρήσης bar-code ή άλλων προηγμένων συστημάτων αναγνώρισης δειγμάτων (όπως RFID), για την αποφυγή λαθών 

κατά την διαχείριση και μεταφορά των δειγμάτων. 

5) Το αυτοματοποιημένο σύστημα να έχει την δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και διαχείρισης επειγόντων δειγμάτων. 

6) Η μονάδα εισερχομένων σωληνάριων δειγματοληψίας να έχει την δυνατότητα: 

i) εφ’ άπαξ φόρτωσης τουλάχιστον 400 σωληνάριων δειγματοληψίας. 

ιι) Αυτόματης  ταξινόμησης των δειγμάτων στους  φορείς είτε στη μονάδα εξόδου 

7) Η μονάδα φυγοκέντρησης να έχει την δυνατότητα: 

i) η εφ’ άπαξ φόρτωση των προσφερομένων μονάδων φυγοκέντρησης να είναι τουλάχιστον 60 σωληναρίων δειγματοληψίας, με μία ή περισσότερες μονάδες φυγοκέντρησης 

 ii) Αυτόματης φόρτωσης / εκφόρτωσης των σωληναρίων χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 

           iii) Αυτόματης εξισορρόπησης των υποδοχέων σωληναρίων (auto balance). 

iv) Προγραμματισμού επιθυμητής ταχύτητας και χρόνου φυγοκέντρησης. 

8) Η μονάδα αποπωματισμού σωληνάριων να έχει τη δυνατότητα: 

i) χρήσης διαφόρων τύπων πωμάτων. 

ii) αυτόματης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πωμάτων. 

9) Το ζητούμενο προαναλυτικό σύστημα να συνδέεται είτε απ ευθείας είτε μέσω λογισμικού middleware με το σύστημα διαχείρισης εργαστηριακών δεδομένων 

LIS του εργαστηρίου. 

 

Να κατατεθεί χωροταξικό σχέδιο, όπου να φαίνεται η καταλληλότητα των προσφερόμενων αναλυτικών συστημάτων στο συγκεκριμένο χώρο του βιοχημικού εργαστηρίου, 

αποδεικνυόμενη με βάση τις επίσημες φυσικές διαστάσεις από τα manuals των αναλυτικών συστημάτων. Το προαναλυτικό σύστημα θα πρέπει αυτόματα να επιμερίζει το φόρτο 

εργασίας στους φυσικά συνδεδεμένους με αυτό αναλυτές χωρίς να απαιτείται ο κατ΄ ανάγκη επιμερισμός των δειγμάτων σε δευτερογενή. Κάθε συνδεδεμένος στο προαναλυτικό 

σύστημα ανοσολογικός ή βιοχημικός αναλυτής θα πρέπει να μπορεί να τροφοδοτείται ανεξάρτητα με δείγματα σε περίπτωση βλάβης του προαναλυτικού συστήματος. Όλα τα 
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προσφερόμενα αντιδραστήρια για την Ομάδα εξετάσεων Α θα πρέπει απαραίτητα να είναι κοινά για όλους τους βιοχημικούς αναλυτές και κοινά για όλους τους ανοσολογικούς 

αναλυτές. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, θα πρέπει για διαχειριστικούς λόγους να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή γραμμικότητα, ευαισθησία, και σταθερότητα στον αναλυτή. και  

συχνότητα βαθμονόμησης  ώστε να αξιολογηθούν.Ειδικότερα η πλειοψηφία των αντιδραστηρίων που εφαρμόζονται στους ανοσολογικούς αναλυτές πρέπει να έχει   την μεγίστη  

κατά το δυνατόν σταθερότητα  επί των αναλυτών. 

 Όλα τα αντιδραστήρια θα παραμένουν υποχρεωτικά επί των αναλυτών εως την κατανάλωσή τους. Η προσφορά των απαιτούμενων συσκευασιών αντιδραστηρίων και 

βαθμονομητών για τις εξετάσεις του πίνακα Α με ζητούμενο αριθμό έως και 5.000, να γίνει με βάση τον αναγραφόμενο αριθμό και όχι συνυπολογίζοντας τη σταθερότητα των 

αντιδραστηρίων επί των αναλυτών. Να καλύπτουν πλήρως ανα κατηγορία όλες τις παραπάνω προδιαγραφές που αποτελούν την ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου. Δεν θα 

εξεταστούν προσφορές που αποκλίνουν και ειδικότερα δεν θα εξεταστούν προσφορές για αναλυτές με χαμηλότερη παραγωγικότητα, αφού κρίνεται ασύμφορο να καλύπτονται οι 

ανάγκες του εργαστηρίου με πολλούς αναλυτές χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω απασχόλησης μεγαλύτερου αριθμού χειριστών με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους 

των αναλύσεων, αλλά και λόγω και της μεγάλης έλλειψης εργαστηριακού χώρου. Θα αξιολογηθεί η μεγάλη γραμμικότητα των προσφερομένων αντιδραστηρίων για κάθε εξέταση 

και θα πριμοδοτηθεί η απουσία πολλών επιπλέον αραιώσεων.  

Οποιοδήποτε άλλο επιπλέον των ζητούμενων (μέγεθος ή χαρακτηριστικό) των αναλυτών και των αντιδραστηρίων θα αξιολογηθεί αναλόγως. 

Η  προμηθεύτρια  εταιρεία είναι υποχρεωμένη να προσφέρει   σύστημα απιονισμένου  ύδατος , απαραίτητο για την λειτουργία των βιοχημικών  αναλυτών. 

 

 

     

 

ΟΜΑΔΑ     Β 

Βιοχημικές εξετάσεις ειδικών δεικτών (οστεοπόρωσης - νεοπλασιών - ορμονών) με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα σε 
ανοσοχημικό αναλυτή. 

 

Συνολικός προϋπολογισμός  

41.929,36 € πλέον  ΦΠΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΕΟΚΕΕ Εξέταση 
Ετήσιος Αριθμός 

Εξετάσεων 
Τιμή μονάδας 

Ετήσιος 
Προϋπολογισμός 

ανά είδος 
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εξέτασης πλέον 
Φ.Π.Α. 

1 12.06.03.18.001 Προπεπτίδιο (Ρ1ΝΡ) 600 13,49947 8099,68 

2 12.06.03.05.001 Τελοπεπτίδιο C- τελικό (CTX) 300 8,733733 2620,12 

3 12.06.03.12.001 ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ 600 11,10007 6660,04 

4 12.03.01.05.001 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ 72-4 600 10,16593 6099,56 

5 12.03.90.08.001 ΕΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΝΟΛΑΣΗ 400 12,6263 5050,52 

6 12.03.90.18.001 ΠΡΩΤΕΙΝΗ S100-B 300 20,33187 6099,56 

7 12.06.90.16.001 Procalcitonin 600 12,16647 7.299,88 

8 12.06.03.14.001 PTH 1500 6,7332 10099,80 
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Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια για την ομάδα εξετάσεων Β θα πρέπει απαραίτητα να είναι κατάλληλα για τις ζητούμενες εξετάσεις, με την ευαισθησία 
και την ειδικότητα της μεθόδου που θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αναλυτικής αξιολόγησης του αποτελέσματος, την μέθοδο προσδιορισμού που 
θα πρέπει να εξασφαλίζει, την ικανοποιητική ακρίβεια και επαναληψιμότητα και τα αποτελέσματα της μεθόδου να είναι συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα 
γνωστών μεθόδων αναφοράς. 
Τα παραπάνω αντιδραστήρια θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 1 αυτόματο αναλυτή RANDOM ACCESS (τυχαίας προσπέλασης), ο οποίος να είναι 
ανεξάρτητος και να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο ώστε να χωρά στον υπάρχοντα χώρο του εργαστηρίου.  
Ο ανωτέρω ανοσοχημικός αναλυτής πρέπει να καλύπτει απαραίτητα τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 
α) Να δέχεται τουλάχιστον 25 δείγματα ορών (εφάπαξ φόρτωση) και να εκτελεί ταυτόχρονα τον μέγιστο αριθμό διαφορετικών εξετάσεων ανά δείγμα και να 
έχει ταχύτητα ανάλυσης τουλάχιστον 80 (ογδόντα) εξετάσεων ανά ώρα. 
β) Να διαθέτει ψυγείο ή θερμοστατούμενο χώρο αντιδραστηρίων. 
γ) Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβου και ανεπαρκούς ποσότητας. 
δ) Να υπάρχει η δυνατότητα STAT με τον χρόνο λήψης για μία εξέταση να είναι μικρότερος των 45 λεπτών για όλες τις ζητούμενες εξετάσεις. 
ε) Όλα τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση χωρίς να απαιτείται η ανασύσταση τους, έτσι ώστε να διευκολύνεται το προσωπικό του εργαστηρίου. 
στ) Να μην απαιτούνται συνεχείς βαθμονομήσεις και τα calibrators να είναι βαθμονομημένα ως προς γνωστά διεθνή πρότυπα. 
Ο ανωτέρω προσφερόμενος ανοσοχημικός αναλυτής είναι απαραίτητο να καλύπτει πλήρως όλες τις παραπάνω προδιαγραφές, καθώς αποτελούν την ελάχιστη 
απαίτηση του εργαστηρίου. Δε θα εξετασθούν προσφορές που αποκλίνουν και ειδικότερα δε θα εξετασθούν προσφορές για αναλυτές με χαμηλότερη 
παραγωγικότητα, αφού κρίνεται ασύμφορο να καλύπτονται οι ανάγκες του εργαστηρίου με πολλούς αναλυτές χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω απασχόλησης 
μεγαλύτερου αριθμού χειριστών, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού κόστους των αναλύσεων, αλλά και λόγω της μεγάλης έλλειψης εργαστηριακού 
χώρου. 
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ΟΜΑΔΑ    Γ 

Βιοχημικές εξετάσεις ιόντων λιθίου, ασβεστίου.  
Συνολικός προϋπολογισμός  4.113 € πλέον  ΦΠΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΕΟΚΕΕ Εξέταση 
Ετήσιος Αριθμός 

Εξετάσεων 
Τιμή μονάδας 

Ετήσιος 
Προϋπολογισμός 

ανά είδος 
εξέτασης πλέον 

Φ.Π.Α 

1 
11.04.01.04.001 , 
11.04.01.02.002 

Ιόντα Li+, Ca++ 500  δείγματα 8,2260 4.113 € 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά αναλυτή ιόντων: 

 
•Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μικρός σε μέγεθος και όγκο 
•Να μετρά δείγμα ολικού αίματος, πλάσματος, ορού, ούρων 
•Να απαιτεί μικρό όγκο δείγματος, λιγότερο από 100μl 
•Να απαιτεί λιγότερο από 1 λεπτό για τον προσδιορισμό ηλεκτρολυτών σε κάθε δείγμα 
•Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης επιπλέον ηλεκτρολύτη (Na+, K+ ή Cl-) χωρίς την προσθήκη ή αλλαγή των αντιδραστηρίων 
• Να περιέχει τα αντιδραστήρια και το δοχείο αποβλήτων σε συσκευασία Pack, απλοποιώντας τη διαδικασία αντικατάστασής του και αποκλείοντας παράλληλα 
την πιθανότητα επαφής των χρηστών με προϊόντα αίματος 
•Να χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια που δεν απαιτούν συντήρηση 
•Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη και εκτυπωτή 
•Να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή για την αποθήκευση τιμών ποιοτικού ελέγχου 
•Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS-232 
• Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με αναλυτή αερίων αίματος 

 

 

ΟΜΑΔΑ    Δ 

Εξετάσεις ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών  με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα σε αυτόματα συστήματα ηλεκτροφορήσεως 
με τη μέθοδο τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης.                                                                                                                                                                                                                    

Συνολικός προϋπολογισμός  34.194  €  πλέον ΦΠΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ    ΚΕΟΚΕΕ Εξέταση Ετήσιος Αριθμός 
Εξετάσεων 

Τιμή μονάδας Ετήσιος 
Προϋπολογισμός 

ανά είδος 
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εξέτασης πλέον 
Φ.Π.Α.  

1 11.02.01.35.001 Σετ ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών 
αίματος 

9.750 3,507077 

 

34.194 € 

      

1.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, επιτραπέζιος και να βασίζεται στην μέθοδο της τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης. 
2.Να είναι απλή μονάδα, μικρού όγκου. 
3.Να διαθέτει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος εξετάσεων :  
Ηλεκτροφόρησης Πρωτεϊνών Ορού – Ούρων,  
Ανοσοκαθήλωσης Πρωτεϊνών Ορού – Ούρων  
4. Ο αναλυτής να είναι εξοπλισμένος με σύστημα συνεχούς εισαγωγής δειγμάτων και να διαθέτει μεγάλη παραγωγικότητα.  
5. Να χρησιμοποιεί τον μικρότερο δυνατό όγκο δείγματος και να πραγματοποιεί αυτόματα την προετοιμασία των δειγμάτων, την παροχή 
δείγματος/αντιδραστηρίου στα τμήματα, τον ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό και να προετοιμάζει τα τριχοειδή για την επόμενη ανάλυση. 
6. Να διαθέτει στοιχεία Peltier για τον  έλεγχο και την ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της ηλεκτροφόρησης. 
7. Να διαθέτει μονοχρωμάτορα και να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες σε μήκος κύματος κατά το δυνατόν πλησιέστερο στο μέγιστο   εύρος της απορρόφησής τους   
196nm -214 nm) 
8.Τα τριχοειδή να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. 
9.Να αποκλείει πιθανές επιμολύνσεις και εξατμίσεις των αντιδραστηρίων. 
10. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη υψηλής διακριτικής ικανότητας και χαμηλής ακτινοβολίας όπου θα απεικονίζονται πληροφορίες που αφορούν την 
τρέχουσα κατάσταση του αναλυτή, μενού επιλογών, λίστα εργασίας, ποιοτικό έλεγχο κλπ. 

Θα εκτιμηθεί επί πλέον  εάν   υπάρχει  δυνατότητα συνεχούς και αυτόματου ελέγχου της στάθμης και του όγκου των αντιδραστηρίων χωρίς παρέμβαση του 
χειριστή και εάν υπάρχει δυνατότητα άμεσου επαναπρογραμματισμού και επανάληψης κάποιας εξέτασης της ίδιας ή συγγενούς σε δείγμα το οποίο 
βρίσκεται ήδη επί του αναλυτού. 

¨ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ2Λ84690ΩΝ-Δ4Χ



 

Σελίδα 71 

ΟΜΑΔΑ Ε 

Εξετάσεις Φαρμάκων και αντιβιωτικων  με αντιδραστήρια εφαρμοζόμενα σε αυτόματα συστήματα.                                                                                                                                                                                                                   
Συνολικός προϋπολογισμός 

8.791,00€   πλέον  ΦΠΑ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ    ΚΕΟΚΕΕ Εξέταση Ετήσιος Αριθμός 
Εξετάσεων 

Τιμή μοναδας Ετήσιος 
Προυπολογισμος  
ανα είδος, πλέον 

ΦΠΑ 

01 12.08.03.10.001 Βανκομυκίνη 225 2,644444 595  

02 12.08.05.01.001 Κυκλοσπορίνη 225 6,137778 1.381  

03 12.09.02.15.001 Τρικυκλικά 750 3,029333 2.272  

04 12.08.03.04.001 Gentamycin 420 1,114286 468  

05 12.08.03.01.001 Amikacin 550 3,007273 1.654  

06 12.09.02.13.001 Σαλικιλικά 375 3,682667 1.381  

07  Theophylline 200 2,95 590 

08  Methotrexate  300 1,5 450 

 

 

Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλών προδιαγραφών. 

 

1. Να είναι τεχνολογίας τυχαίας επιλογής δειγμάτων (Random access). 

2. Να ενσωματώνει τεχνολογίες για την μέτρηση εξετάσεων φαρμάκων που ζητούνται στην διακήρυξη. 

3. Να μπορεί να εκτελέσει άμεσα και κατά προτεραιότητα όλα τα επείγοντα δείγματα. 
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4. Να δέχεται σωληνάρια διαφόρων τύπων και να έχει την δυνατότητα διαχείρισης μικρού όγκου δειγμάτων σε καψάκια ή άλλα ειδικά σωληνάρια. 

5. Να έχει συνολική παραγωγικότητα 20 δειγμάτων την ώρα με δυνατότητα μέτρησης  150 αναλύσεων ανά ώρα. 

6. Η τροφοδοσία του σε δείγματα και αντιδραστήρια να είναι συνεχής χωρίς την διακοπή λειτουργίας της ρουτίνας του αναλυτή. 

7. Να είναι δυνατή η αυτόματη επανάληψη με αραίωση  

8. Να παρέχει όλες τις πληροφορίες για την επάρκεια σε υλικά και αντιδραστήρια 

9. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης στάθμης αντιδραστηρίων, δειγμάτων . 

10. Να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης θρόμβων στα δείγματα  

11. Θα εκτιμηθεί η απαιτούμενη συχνότητα βαθμονομήσεων στο σύστημα. 

12. Να παρέχονται όλα τα απαραίτητα περιφερικά συστήματα για την λειτουργία του (η/υ, συστήματα νερού,  UPS κ.λ.π 
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Γενικοί  Όροι Ομάδων: 

1. Οι προμηθεύτριες εταιρείες υποχρεούνται να παραδώσουν και να εγκαταστήσουν στο εργαστήριο προς χρήση, για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα 

συναφθεί, τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις ζητούμενες εξετάσεις. 

2. Οικοδομικές ή άλλες τεχνικής φύσεως μικρής κλίμακας εργασίες που πιθανόν θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του εξοπλισμού κάθε  κατηγορίας, θα βαρύνουν 

αντίστοιχα την εταιρεία που θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό. 

3. Κάθε αναλυτής θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και το τελευταίο εμπορικό διαθέσιμο μοντέλο του κατασκευαστικού οίκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που τίθενται. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι με την σύμφωνη γνώμη του εργαστηρίου να αντικαταστήσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε περίπτωση κυκλοφορίας 

μηχανημάτων νέας τεχνολογίας κατά την διάρκεια της σύμβασης. 

4. Κάθε προσφέρουσα εταιρεία είναι υποχρεωμένοι να καλύπτει όλο το σύνολο των αναγραφόμενων εξετάσεων της κάθε ομάδας και όχι μέρος αυτού, εκτός από αυτές που 

αναφέρονται ρητά ως προαιρετικές, για όλες τις προαναφερόμενες ομάδες. (απαράβατος όρος). 

5. Δεν θα εξεταστούν προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν τον ζητούμενο αριθμό των αναλυτών για να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου καθώς  και οι ελάχιστες 

ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές τους. 

6. Στην προσφορά κάθε ομάδας θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες συσκευασίες βαθμονομητών και ορών εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, για τις 

εξετάσεις εκείνες για τις οποίες δεν προσφέρονται πολυδύναμοι βαθμονομητές και πολυδύναμοι οροί ελέγχου, που είναι απαραίτητα για την διενέργεια κάθε εξέτασης. Για 

τους πολυδύναμους βαθμονομητές και ορούς ελέγχου απαιτείται η αναγραφή των προσφερόμενων συσκευασιών για κάθε ομάδα.  

7. Όλοι οι ανωτέρω προσφερόμενοι αναλυτές θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από πιστοποιητικά καλής λειτουργίας της ευρωπαϊκής κοινότητας καθώς και από 

πελατολόγιο στην Ελλάδα. 

8. Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού θα αξιολογήσει αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων αναλυτών (βάσει των 

επισυναπτόμενων επίσημων prospectus και των παραπομπών από τις σελίδες των επίσημων οδηγιών χρήσης – manuals) και αντιδραστηρίων (βάσει των επίσημων 

συνοδευτικών φυλλαδίων – inserts των αντιδραστηρίων), για όλες τις υποχρεωτικά προσφερόμενες εξετάσεις, σύμφωνα πάντα με τις ορισθείσες τεχνικές προδιαγραφές 

αυτών για κάθε ομάδα εξετάσεων. Να υπάρχει πλήρης συμβατότητα των υποχρεωτικά προσφερόμενων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων με τους αναλυτές η οποία να 

αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου των αναλυτών.  Θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται τα αντίστοιχα πρωτόκολλα αναλυτικής λειτουργίας 

των προσφερόμενων εξετάσεων για τους συνοδούς απλούς ή και μεικτούς αναλυτές καθώς και τα στοιχεία σχετικά με την γραμμικότητά τους , την σταθερότητα τους 

στους αναλυτές και την συχνότητα βαθμονόμησης τους ώστε  να αξιολογηθούν. Στα κατατεθειμένα στην τεχνική προσφορά εσώκλειστά – inserts είτε στα πρωτόκολλα 

αναλυτικής λειτουργίας των υποχρεωτικά προσφερόμενων αντιδραστηρίων θα πρέπει να δηλώνεται η καταλληλότητα χρήσης τους με τους προσφερόμενους αναλυτές. Να 
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υπάρχει πλήρης συμβατότητα των υποχρεωτικά προσφερόμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων με τους αναλυτές, η οποία να αποδεικνύεται από σχετικά  έγγραφα του 

κατασκευαστικού οίκου των αναλυτών. 

9. Όλες οι προσφέρουσες εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν απαραίτητα στην οικονομική τους προσφορά (για κάθε ομάδα) συμπληρωμένους πίνακες ανάλυσης του 

συνολικού κόστους, η οποία θα περιλαμβάνει την τιμή ανά εξέταση του αντιδραστηρίου, την επιβάρυνση της τιμής για τη διεξαγωγή της εξέτασης από όλα τα απαραίτητα 

προσφερόμενα αναλώσιμα (όπως βαθμονομητές, οροί ελέγχου και λοιπά αναλώσιμα βάσει των επισήμων οδηγιών χρήσης κάθε εταιρείας), καθώς και από το κόστος λόγω 

χρήσης και συντήρησης των αναλυτών. 

10. Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία θα παραχωρήσει όλα τα κατάλληλα βοηθητικά εξαρτήματα για την καλή λειτουργία των αναλυτών, όπως UPS απαραίτητα για την καλή 

λειτουργία των προσφερόμενων αναλυτών, σύστημα επεξεργασίας και απιονισμού νερού (όπου απαιτείται), αλλά και τους απαραίτητους εκτυπωτές για όλους τους 

αναλυτές. Όλα τα ανταλλακτικά και η συντήρηση των παραπάνω βοηθητικών μηχανημάτων θα προσφέρονται χωρίς χρέωση καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.  

11. Το Service και οι γενικές προληπτικές συντηρήσεις για όλους τους αναλυτές θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οπωσδήποτε όμως κάθε εξάμηνο, 

ανεξαρτήτως από το πώς αναγράφεται στις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. Σε περίπτωση βλάβης (συμπεριλαμβανομένων και όλων των αργιών) η ανταπόκριση θα 

πρέπει απαραίτητα να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ώρα της κλήσης.  

12. Το κόστος εγκατάστασης και μεταφοράς όλων των αναλυτών στο χώρο του εργαστηρίου θα βαρύνει αποκλειστικά την κάθε προμηθεύτρια εταιρεία.  

13. Μηχανοργάνωση: Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να συνδέσει και να διατηρεί συνδεδεμένους καθ’όλη την διάρκεια της σύμβασης όλους τους 

προσφερόμενους αναλυτές της με λογισμικό LIS, με έξοδα τα οποία θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία. 

14. Εκπαίδευση: Κάθε προμηθεύτρια εταιρεία είναι υποχρεωμένοι καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης να εκπαιδεύσει δωρεάν όλο το επιστημονικό προσωπικό για όλους 

τους τύπους των προσφερόμενων αναλυτών ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

15. Σε όλες τις προαναφερόμενες ομάδες ισχύουν όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι γενικοί όροι.  

 

Σημειώσεις: 

1. Για τον υπολογισμό των δεδομένων του πίνακα ανάλυσης κόστους, πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι για τις εξετάσεις όπου ο ζητούμενος αριθμός υπερβαίνει τις 5.000, 

αυτές θα διενεργούνται σε όλους τους προσφερόμενους αναλυτές. Οι υπόλοιπες εξετάσεις (κάτω των 5.000) θα διενεργούνται σε έναν αναλυτή. 

 

2. Για τον υπολογισμό του ετήσιου αριθμού εξετάσεων για βαθμονόμηση (calibration) και των απαιτούμενων συσκευασιών βαθμονομητών (calibrators) πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου σχετικά με την συχνότητα βαθμονόμησης κάθε αντιδραστηρίου, σε κάθε αναλυτή. 
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3. Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων συσκευασιών (controls) πρέπει να γίνει η παραδοχή ότι το εργαστήριο θα διενεργεί ημερησίως από δύο επίπεδα controls για 

κάθε εξέταση και για έως 250 ημέρες ετησίως. Ο σχετικός αριθμός των εξετάσεων για ποιοτικό έλεγχο έχει συμπεριληφθεί στο ζητούμενο αριθμό εξετάσεων της 

διακήρυξής για κάθε εξέταση.  

4. Όλες οι προσφερόμενες βιοχημικές μονάδες να διαθέτουν αυτοπλενόμενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων. 

5. Η προμηθεύτρια  εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το Βιοχημικό Τμήμα με πλήρες ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (επιλογής του εργαστηρίου και 

όχι της προμηθεύτριας  εταιρίας)  των κυριότερων βιοχημικών και ανοσολογικών εξετάσεων, στο οποίο να περιλαμβάνεται το κόστος της αποστολής των πρότυπων 

ορών, της εργασίας των δειγμάτων και της αποστολής των επεξεργασμένων αποτελεσμάτων. Το πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου να είναι πιστοποιημένο διεθνώς. 

Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος βιοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος 

Εξωτερικός μηνιαίος έλεγχος ανοσοχημικών εξετάσεων: μια φορά ανά μήνα – δώδεκα φορές ανά έτος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσης διακήρυξης: 
 Σε μορφή PDF με το όνομα ESPD. 
 Σε μορφή XLM με το όνομα espd-request. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Α) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 
 
 
 
Α/Α 

 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΣΥΣΚ. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
(6)=(4)Χ(5) 

 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ 
(7) = (6)/(2) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
CONTROLS 

CALIBRATORS 
(ΠΙΝΑΚΑΣ Β) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. 

(9) = (7)Χ[(2)+(8)] 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

(10)=(8) +(9) 1.           

2.           

…           

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   
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Β) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Β) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 

 

α/α 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ (7)=(4)Χ(6) 

 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ (8) = 

(7)/(3) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

(9)=(8)Χ(3) 

          
          
          
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΑΝΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 

ΑΔΑ: Ψ2Λ84690ΩΝ-Δ4Χ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 

Μεσογείων 154, Αθήνα 

Τ.Κ. 115 27 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… με Α.Φ.Μ. 
……………………… που εδρεύει …………………………… Τ.Κ. ………… (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου με συνοδό 
εξοπλισμό», σύμφωνα με την υπ' αρ.  151/2016 διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμαστε του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται 
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι την ….../……../……….. οπότε και 
θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε 
την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) : 

Ημερομηνία έκδοσης : 

Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… με Α.Φ.Μ. 
……………………… που εδρεύει …………………………… Τ.Κ. ………… (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας 
για την ανάδειξη αναδόχου για την: προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου με συνοδό 
εξοπλισμό», σύμφωνα με την υπ' αρ.  151/2016 διακήρυξή σας. 

2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 

3. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμαστε του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως 

4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται 
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας. 

5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 
συγκατάθεσης της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και 
θα επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε 
την Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  

8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  
Μεσογείων 154,  
ΤΚ 11527, Αθήνα 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

ΑΔΑ: ……………………………………………… 

ΔΑΠΑΝΗ ………………….€ πλέον Φ.Π.Α.  

ΔΑΠΑΝΗ ………………….€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Σήμερα, την ....................... οι υπογράφοντες, αφ’ ενός μεν ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΡΗΣ του 
………………………………………., Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου  Αθηνών  «Γεώργιος Γεννηματάς» 
ονομαζόμενος εφεξής, στην παρούσα σύμβαση «ΦΟΡΕΑΣ», αφ’ ετέρου δε η εταιρεία 
………………………………………………..  που εδρεύει  στην ……………………….………….. ΤΚ. ……….. 
τηλ.:…………………………… FAX…..…………. Α.Φ.Μ. ………………………..…………. ΔΟΥ ……………………… και 
εκπροσωπείται νομίμως από  τον/την………………………………………………………, βάσει του υπ’ αρ.: 
………………………….…………………….., ονομαζόμενος-η εφεξής, στην παρούσα σύμβαση, «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:   

Με την υπ’ αρ. ……………. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, κατακυρώθηκε η 
προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου, με συνοδό εξοπλισμό», για ένα έτος με CPV 
……………….. 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 
Αριθμό Διακήρυξης 151/2016 που διενεργήθηκε την …………………………………..  

Συνεπεία της αποφάσεως κατακύρωσης, ο ΦΟΡΕΑΣ αναθέτει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και ο τελευταίος 
αναλαμβάνει την προμήθεια των Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου, με συνοδό εξοπλισμό, με 
τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΙΔΗ - ΚΟΣΤΟΣ 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με το συμφωνητικό αυτό την υποχρέωση για την προμήθεια 
Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Εργαστηρίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης 151/2016 του Νοσοκομείου και την από ……………………… κατακυρωτική απόφαση.  Οι 
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ανωτέρω Πράξεις καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Α/Α Περιγραφή 
Είδους 

Κωδικός 
Εταιρεία 

Ποσότητα Τιμή ανά 
τεμάχιο χωρίς 
ΦΠΑ 

Συνολική τιμή 
χωρίς ΦΠΑ 

Τελική τιμή με 
ΦΠΑ  

       

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.  
 
H παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει 
εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία εντός 6 (έξι) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας, ενώ υποχρεούται να ειδοποιεί το 
Νοσοκομείο και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιείται στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διαδικασίες όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται στους οικείους όρους 
της Διακήρυξης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

α) Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται τμηματικά. Κατ’ αντιστοιχία οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά 
σύμφωνα με τις παραδόσεις.  

β) Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και οι ακόλουθες πληρωμές από τον 
«ΦΟΡΕΑ» προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή θα γίνεται αφού προσκομισθούν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και θεωρηθούν 
τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής από την αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.  

γ) Η εξόφληση θα γίνεται στο 100% της αξίας των παραδοτέων υλικών/υπηρεσιών, μετά την οριστική 
παραλαβή αυτών. Η παραλαβή θεωρείται οριστική έστω και τμηματική, εφόσον γίνει η ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή η οποία θα ανταποκρίνεται στα συνοδευτικά έγγραφα, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την τιμή όπως αυτή καθορίστηκε στην Σύμβαση.  

δ) Τα τιμολόγια υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και τις τους 
σχετικούς Νόμους όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται από το Νοσοκομείο.  

ε) Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
προμήθειας 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ αρ: 
...................................   εγγυητική επιστολή της .............................................., ποσού  # ………….. # €, η 
οποία θα του επιστραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. 

Ως εγγύηση καλής λειτουργίας ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ: ................................   εγγυητική 
επιστολή της .............................................., ποσού  # ……….………….. # €. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από …………….. έως  …………………  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον Ανάδοχος να εκχωρήσει την 
χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από 
την παρούσα σύμβαση. 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.  

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του αναδόχου,  υποχρεούται  ο ανάδοχος 
να  αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα,  στις τράπεζες, με τους 
οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκομείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και 
της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί.  

 

ΑΡΘΡΟ  8 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί 
Δημοσίων Συμβάσεων (νομοθετήματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ), στην λοιπή νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία 
υλοποίησης προμηθειών και λειτουργίας του ΕΣΥ και σε κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη, που 
διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Νοσοκομείου.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια 
Αθηνών.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από 
αυτή (σύμβαση) προς τους οίκους που τυχόν εκπροσωπεί.  

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια αντίγραφα, αφού διαβάσθηκε, υπογράφτηκε από 
τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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  ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»                     ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

          Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ              Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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