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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΘΝΩΝ 
«ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 115 27 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 303 

Τθλζφωνο 210-7789345, 213-2032169, 213-2032607 

Φαξ 210-7789345, 213-2033668 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  a.papageorgiou@gna-gennimatas.gr        
x.teza@gna-gennimatas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Α. ΡΑΡΑΓΕΩΓΙΟΥ, Χ.ΤΕΗΑ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gna-gennimatas.gr 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ» και ανικει ςτθν 1θ ΥΡΕ Αττικισ 
του Υπουργείου Υγείασ. 

   

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.gna-gennimatas.gr και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr . 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16, κα είναι 
θλεκτρονικόσ και κα διενεργθκεί με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ». 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ 2018  του Φορζα (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 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια αντιδραςτθρίων, με ςυνοδό εξοπλιςμό, προσ κάλυψθ των 
αναγκϊν του τμιματοσ Αιμοδοςίασ, του Γενικοφ Νοςοκομείου Ακθνϊν «Γ. Γεννθματάσ». 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 967.710,59€ πλζον Φ.Ρ.Α. ιτοι 
1.125.060,30€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 33696500-0, 33696100-6, 33696200-7.  

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα τμιματα που περιλαμβάνονται ςτον Ρίνακα Ι.1 του 
ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Δίνεται θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ:  

 για ζνα ι περιςςότερα ι όλα τα τμιματα του διαγωνιςμοφ που αναφζρονται ςτον Ρίνακα Ι.1 του 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ I τθσ παροφςασ, 

 υποχρεωτικά για όλεσ τισ εξετάςεισ/είδθ από τα οποία αποτελείται κάκε τμιμα του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ ςτο ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι προςφορζσ για μζροσ των εξετάςεων/ειδϊν από τα οποία αποτελείται κάκε τμιμα του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ ι για μζροσ τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ των εξετάςεων/ειδϊν από τα οποία 
αποτελείται το κάκε τμιμα, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Διευκρινίηεται επίςθσ ότι είναι δυνατι θ υποβολι προςφορϊν για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα τμιματα και 
θ ανάκεςθ οποιουδιποτε ςυνδυαςμοφ τμθμάτων του Ρίνακα Ι.1 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ I τθσ παροφςασ.  

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίηονται / διευκρινίηονται τα επί μζρουσ τμιματα τθσ ςφμβαςθσ και θ 
αντιςτοίχθςι τουσ, τόςο με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, όςο και με τουσ προαναφερόμενουσ  αφξοντεσ 
ςυςτθμικοφσ αρικμοφσ ανάρτθςθσ. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 1.3.1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΚΙΤΗΙΩΝ – ΑΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Α/Α  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(ΡΙΝΑΚΑΣ Ι.1 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι) 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΡΙΝΑΚΕΣ ΚΙΤΗΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ 
ΡΕΙΓΑΦΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΝΕΥ Φ.Ρ.Α. 

1.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54109 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ  
ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.1 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1    ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίων 
ανοζοαιμαηολογίαρ 
καηάλληλων για ηιρ 
κλαζζικέρ ηεσνικέρ 
ζωληναπίος (Ομάδα 
ΑΒΟ, Φαινόηςπορ 
Rhesus, Ανηιγόνο 
Kell)                  
(CPV: 33696100-6) 

61.006,80 € 

2.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54110 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ  
ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.1 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1    ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίων 
ανοζοαιμαηολογίαρ 
καηάλληλων για ηιρ 
κλαζζικέρ ηεσνικέρ 
ζωληναπίος 
(Υποομάδερ Α) 
(CPV: 33696100-6) 

4.200,00 € 
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3.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54111 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ  
ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.1 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίων 
ανοζοαιμαηολογίαρ 
καηάλληλων για ηιρ 
κλαζζικέρ ηεσνικέρ 
ζωληναπίος 
(Coombs)          
(CPV: 33696100-6) 

42,00 €  

4.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54112 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ  
ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.1 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίων 
ανοζοαιμαηολογίαρ 
καηάλληλων για ηιρ 
κλαζζικέρ ηεσνικέρ 
ζωληναπίος 
(Κλαζζική 
Γιαζηαύπωζη)  
(CPV: 33696100-6) 

80,00 € 

5.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54113 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  
(ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ 
2.3.1.2 ΤΗΣ ΡΑΑΓΑΦΟΥ 
2.3.1 ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίων 
ανοζοαιμαηολογίαρ 
καηάλληλων για 
ημιαςηόμαηερ και 
αςηόμαηερ μεθόδοςρ 

Α. Δξεηάζειρ πος 
αθοπούν κςπίωρ ζε 
δέκηερ παπαγώγων 
αίμαηορ (αζθενείρ) 
(CPV: 33696100-6)  

 

335.867,79 € 

6.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54114 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  
(ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ 
2.3.1.3 ΤΗΣ ΡΑΑΓΑΦΟΥ 
2.3.1 ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίων 
ανοζοαιμαηολογίαρ 
καηάλληλων για 
ημιαςηόμαηερ και 
αςηόμαηερ μεθόδοςρ                                                                    
Β. Δξεηάζειρ πος 
αθοπούν κςπίωρ ζε 
δόηερ παπαγώγων 
αίμαηορ (αιμοδόηερ) 
ή/και ςποζηηπικηικά 
ζε αζθενείρ ηιρ 
ημέπερ με μεγάλο 
όγκο δειγμάηων 
(εθημεπίερ)      
(CPV: 33696100-6) 

 

 

258.720,00 € 

7.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54115 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  
(ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ 
2.3.1.4 ΤΗΣ ΡΑΑΓΑΦΟΥ 
2.3.1 ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίων 
Ιολογικού Δλέγσος  
(CPV: 33696500-0) 

186.454,00 € 

8.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54116 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΧΩΙΣ  ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.5 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
ανηιδπαζηηπίος 
επιβεβαιωηικού 
ελέγσος Ηπαηίηιδαρ 
C (CPV: 33696500-0) 

3.000,00 € 



ΑΔΑ: 9Ο4Λ4690ΩΝ-ΧΤΨ



 

Σελίδα 7 

 

 

9.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54117 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ  
(ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ 
2.3.1.6 ΤΗΣ ΡΑΑΓΑΦΟΥ 
2.3.1 ΤΗΣ Δ/ΞΗΣ) 

Ππομήθεια 
αςηόμαηος 
αιμαηολογικού 
αναλςηή για 
διενέπγεια Γενικήρ 
Αίμαηορ             
(CPV: 33696200-7) 

21.000,00 € 

10.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54118 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΡΟΙΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.7 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ανεξάπηηηορ 
εζωηεπικόρ 
ποιοηικόρ έλεγσορ 
Ανοζοαιμαηολογίαρ 
(CPV: 33696100-6) 

8.060,00 € 

11.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54119 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΡΟΙΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.7 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ανεξάπηηηορ 
εζωηεπικόρ 
ποιοηικόρ έλεγσορ 
Ιολογικού Δλέγσος 
Α. Ανεξάπηηηα 
δείγμαηα 
εζωηεπικού ελέγσος 
ποιόηηηαρ για ηον 
καθημεπινό έλεγσο 
ποιόηηηαρ ζηιρ 
οπολογικέρ 
εξεηάζειρ ηηρ 
Αιμoδοζίαρ      
(CPV: 33696500-0) 

23.760,00 € 

12.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54120 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟ ΡΟΙΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.7 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Ανεξάπηηηορ 
εζωηεπικόρ 
ποιοηικόρ έλεγσορ 
Ιολογικού Δλέγσος  
Β. PANEL 
αποδοσήρ 
παπηίδων         
(CPV: 33696500-0) 

55.440,00 € 

13.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54121 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΡΟΙΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.7 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Δξωηεπικόρ 
ποιοηικόρ έλεγσορ 
Ιολογικού Δλέγσος 
(CPV: 33696500-0) 

6.000,00 € 

14.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54122 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΡΟΙΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.7 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Δξωηεπικόρ 
ποιοηικόρ έλεγσορ 
Ανοζοαιμαηολογίαρ 
(CPV: 33696100-6) 

3.600,00 € 

15.  
Αρικμόσ 
Συςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ: 54123 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΡΟΙΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ (ΡΙΝΑΚΑΣ 
ΚΙΤΗΙΩΝ 2.3.1.7 ΤΗΣ 
ΡΑΑΓΑΦΟΥ 2.3.1 ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ) 

Δξωηεπικόρ 
ποιοηικόρ έλεγσορ 
Γενικήρ Αίμαηορ 
(CPV: 33696500-0) 

480,00 € 
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Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ - (12) δϊδεκα μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ  I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 

Α. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν: 

1. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, 
εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 107, περί 
τροποποιιςεων του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), 

2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ, 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. του ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ»,  

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

8. του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι 
εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 
2012-2015» και ςυγκεκριμζνα του άρκρου 26 περί «Συγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ 
και οριςμό των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

9. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

10. του ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει 
ςιμερα, 

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…», …- Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007(Ρτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ», 

12. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ», 

13. του ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

14. Του ν. 3548/2007 (Αϋ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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15. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”, 

16. τoυ ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ  διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει ςιμερα, 

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

18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

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

20. του Ρ.Δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν», 

21. του Ρ.Δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, 

22. του Ρ.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

23. του Ρ.Δ. 118/2007 (Αϋ150), άρκρο 4  

24. τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7/5-1-2016 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

 

Β. Τισ αποφάςεισ - ζγγραφα:  

1. Τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ υπ’ αρικμόν 56902/215//02-06-17 (Β’ 1924) 
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

2. Τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ υπ’ αρικμόν 57654//23-05-17 (Β’ 1781) 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

3. Τθν απόφαςθ των Υπουργϊν ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ υπ’αρικμ. 1191 «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του 
άρκρου 350 του ν. 4412/2016», 

4. Τθν ΚΥΑ 5804/24-11-2012 (ΦΕΚ 3261/4-12-2014) «Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν Υπθρεςιϊν και 
Φαρμάκων των Μονάδων Υγείασ και Εποπτευομζνων Φορζων ζτουσ 2014, πιςτϊςεισ 2014-2015, με 
χρθματοδότθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό, το πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, τισ λοιπζσ 
πθγζσ, 

5. Τθν υπ’ αρίκμ. 196/03-08-2017 (ΦΕΚ Β’ 2824/11-08-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ 
Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ «Κακοριςμόσ θμεριςιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν 
και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου», 

6. Τθν υπ’ αρίκμ. 9944/12-3-2015 Απόφαςθ Διοικθτι τθσ 1θσ ΥΡΕ περί οριςμοφ φορζων διενζργειασ 
διαγωνιςμϊν για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΡΡΥΥ) ζτουσ 
2014, πιςτϊςεισ 2015, 

7. Τθν ΚΥΑ 5957/20-2-2016 περί παράταςθσ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν Υγείασ ζτουσ 
2010 και των Ρρογραμμάτων Ρρομθκειϊν, Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ των ετϊν 2011, 2012, 
2013, 2014, 

8. Το Ν.4482/25-7-2017 (τεφχοσ Α') τροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 5957 (Βϋ 4221/28.12.2016) Απόφαςθσ 
Υπουργοφ Υγείασ περί αντικατάςταςθσ τθσ θμερομθνίασ 30-6-2017 με τθν θμερομθνία 31-12-2017  και 
τθσ παράταςθσ του Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ. των ετϊν 2011, 2012, 2013 ζωσ και τισ 31 Δεκεμβρίου 2017 και για το 
ζτοσ 2014 ζωσ και τθν 30-06-2018, ζωσ τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων που 
εκκρεμοφν με τθν προχπόκεςθ, οι φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του ν. 3580/2007 (Αϋ 134) να 
προβλζπουν ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2017, 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=5957
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3580%2F2007
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9. Τθν υπ’ αρικμ. 4525/2017 (ΦΕΚ Β’ 4208/01-12-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ περί Ραράταςθσ 
των Ρρογραμμάτων Ρρομθκειϊν Υπθρεςιϊν και Φαρμάκων Υγείασ (Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ.) των ετϊν 2011, 2012, 
2013, 2014 και 2015 ςφμφωνα με τθν οποία παρατάκθκε θ θμερομθνία προκιρυξθσ όλων των 
διαγωνιςμϊν που εκκρεμοφν από τα Ρ.Ρ.Υ.Φ.Υ. των ετϊν 2014 και 2015 μζχρι και τθν 31/12/2018 
κακϊσ και θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ που εκκρεμοφν ζωσ τισ 
30/06/2019, 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4661/14.09.2016 ζγγραφο τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, ςχετικά με τθ μθ 
αρμοδιότθτά τθσ να εγκρίνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ, μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του Ν. 4412/2016,  

11. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 4972/06.10.2016 ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ, βάςει τθσ οποίασ 
τα δθμόςια νοςοκομεία και οι λοιποί φορείσ υγείασ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 9, του Ν. 
3580/2007 οφείλουν να διενεργοφν, ζωσ τον κακοριςμό ςφμφωνα με το άρκρο 41 του Ν. 4412/2016 
των φορζων διενζργειασ για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν ςε επίπεδο κεντρικισ δραςτθριότθτασ αγοράσ 
(ΚΑΑ), τισ προμικειζσ τουσ από τα ιςχφοντα ΡΡΥΦΥ και τθρϊντασ τα οριηόμενα ςτο Νόμο αυτό,  

12. Τθν υπ’ αρικμ. 24838/14-08-2017 απόφαςθ Διοικθτι ςφμφωνα με τθν οποία ορίςτθκε θ επιτροπι 
ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια αντιδραςτθρίων Αιμοδοςίασ αναρτθμζνθ ςτθ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΥΟ44690ΩΝ-Ν99), 

13. Τθν υπ’ αρικμ. 25666/29-08-2017 απόφαςθ Διοικθτι περί αντικατάςταςθσ μελϊν επιτροπισ ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν προμικεια αντιδραςτθρίων Αιμοδοςίασ με ΑΔΑ: ΩΨΘΜ4690ΩΝ-01Ι. 

14. Τθν υπ’ αρικμ. 35/14-12-2017 (κζμα 3ο) απόφαςθ του Δ.Σ. με τθν οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ      
προδιαγραφζσ κακϊσ και θ ςκοπιμότθτα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτον 
ιςτότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΕΡ04690ΩΝ-ΧΥ0, 

15. Τθν υπ’ αρίκμ. 4745/19-10-2017 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, αναρτθτζα ςτον ιςτότοπο 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: ΨΦΒ74690ΩΝ-ΡΤΚ, 

16. Τθν υπ’ αρικμ. 8/31-01-2018  (κζμα ΕΘΔ 2ο) απόφαςθ του Δ.Σ. με τθν οποία εγκρίκθκε εγκρίκθκε το 
ςχζδιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΨΚ84690ΩΝ-9ΞΔ, 

17. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

1. Θ ζναρξθ υποβολισ προςφορϊν είναι θ 01/03/2018 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 08:00 π.μ. 

2. Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 15/03/2018 θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 
11:30  π.μ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δφνανται να ηθτιςουν τθν απόςυρςθ υποβλθκείςασ προςφοράσ, πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμα τουσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι, 
ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) που φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ 
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ. Ριςτοποιθμζνοσ χριςτθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά 
από ςχετικι απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποδζχεται το ςχετικό αίτθμα του οικονομικοφ 
φορζα, μπορεί να προβεί ςτθν απόρριψθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. Κατόπιν, ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να υποβάλει 
εκ νζου προςφορά μζςω του ςυςτιματοσ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προφοράσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν δεν υπάρχει 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. 

3. Θ διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 21/03/2018, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 



ΑΔΑ: 9Ο4Λ4690ΩΝ-ΧΤΨ



 

Σελίδα 11 

4. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του Συςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παρ.3 του άρκρου 37 του Ν.4412/16 και το άρκρο 9 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924). 

5. Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι κα περιζλκουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ζντυπθ μορφι χωρίσ να 
ζχει προθγθκεί υποβολι θλεκτρονικισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, δεν αποςφραγίηονται και επιςτρζφονται 
ςτουσ αποςτολείσ τουσ, κεωροφμενεσ ωσ ουδζποτε υποβλθκείςεσ.   

 6. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ 
αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό Σφςτθμα (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. – 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία του άρκρου 5 τθσ Υ.Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924): 

α. Οι οικονομικοί φορείσ - χριςτεσ αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ και τθν εγγραφι των ςτελεχϊν τουσ   
παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και αποδεχόμενοι τουσ όρουσ χριςθσ του ταυτοποιοφμενοι ωσ 
εξισ: 

(1) Πςοι από τουσ ανωτζρω διακζτουν ελλθνικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) ταυτοποιοφνται 
με χριςθ των διαπιςτευτθρίων (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ)που αυτοί κατζχουν από το 
ςφςτθμα TAXISNet τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων. Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, 
αρμόδια Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Στιριξθσ του ΕΣΘΔΘΣ, αποδίδει ςε αυτοφσ τα απαραίτθτα 
διαπιςτευτιρια και δικαιϊματα πρόςβαςθσ και χριςθσ του Συςτιματοσ.  
(2) Οι οικονομικοί φορείσ των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίοι δεν διακζτουν ελλθνικό 
Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) δφναται να αιτοφνται τθν εγγραφι τουσ: 
α) είτε ςυμπλθρϊνοντασ τον αντίςτοιχο αρικμό ταυτότθτασ ΦΡΑ (VAT Ιdentification Number), 
ταυτοποιοφμενοι με χριςθ των διαπιςτευτθρίων που κατζχουν από το αντίςτοιχο ςφςτθμα. 
β) είτε βάςει τθσ ςυμμόρφωςθσ με το ςφςτθμα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 
Εφόςον γίνει θ ταυτοποίθςθ, θ αρμόδια Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Στιριξθσ του ΕΣΘΔΘΣ, 
αποδίδει ςε αυτοφσ τα απαραίτθτα διαπιςτευτιρια και δικαιϊματα πρόςβαςθσ και χριςθσ του 
Συςτιματοσ. 
 (3) Οι οικονομικοί φορείσ που δεν εντάςςονται ςτα προθγοφμενα δφο εδάφια, αιτοφνται τθν εγγραφι 
τουσ και ταυτοποιοφνται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Στιριξθσ του ΕΣΘΔΘΣ 
αποςτζλλοντασ: 
- είτε υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
- είτε ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) 
με επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι, όπωσ αυτά προςδιορίηονται και ςφμφωνα με τουσ 
προβλεπόμενουσ όρουσ ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, ςτα οποία να δθλϊνεται 
/ αποδεικνφεται θ εγγραφι του ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο, προςκομιηόμενα εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

β. Το αίτθμα εγγραφισ υποβάλλεται από όλουσ τουσ υποψιφιουσ χριςτεσ θλεκτρονικά μζςω του 
Συςτιματοσ ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

γ. Εφόςον ο υποψιφιοσ χριςτθσ ταυτοποιθκεί, θ αρμόδια Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Στιριξθσ 
του ΕΣΘΔΘΣ, αποδίδει ςε αυτόν τα απαραίτθτα διαπιςτευτιρια και δικαιϊματα πρόςβαςθσ και χριςθσ 
του ςυςτιματοσ και ενθμερϊνει ςχετικά με θλεκτρονικό μινυμα τον υποψιφιο χριςτθ. 

δ. Στο πλαίςιο του παρόντοσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ παρζχεται δυνατότθτα εκπαίδευςθσ του 
οικονομικοφ φορζα ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ εξισ:  

(1) οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τα αιτιματά τουσ για εκπαίδευςθ ςυμπλθρϊνοντασ και 
αποςτζλλοντασ το αναρτθμζνο ζντυπο ςτθν ανακζτουςα αρχι, με θλεκτρονικό μινυμα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ. 

(2)  θ ανακζτουςα αρχι του διαγωνιςμοφ ςυγκεντρϊνει τα αιτιματα και τα αποςτζλλει ζγκαιρα ςτθ 
ΓΔΔΣΡ, ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου vendor.training@eprocurement.gov.gr, ϊςτε να 
κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο τόποσ εκπαίδευςθσ και να ενθμερωκοφν ςχετικά θ ανακζτουςα αρχι και οι 
οικονομικοί φορείσ. 
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(3) Θ εκπαίδευςθ παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΓΓΕΡΚ, είτε απομακρυςμζνα μζςω studio 
τθλεδιάςκεψθσ, είτε μζςω άλλου θλεκτρονικοφ μζςου. 

7. Θ διαδικαςία επικοινωνίασ, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του 
ςυςτιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924). Τα ςχετικά ςτοιχεία 
αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ αντίςτοιχεσ οκόνεσ τθσ 
διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, αποτελοφν απόδειξθ 
επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του ςυςτιματοσ. Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ αποςτολισ, κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και 
λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάςιμθ, όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν μζςω του Συςτιματοσ τα κατά 
περίπτωςθ ζγγραφα που ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τουσ ίδιουσ υπογεγραμμζνα με εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, 
ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ 
(όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει) και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ 
διατάξεισ τθσ παροφςασ. 

8. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 
μζρουσ του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννθματάσ» ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

9. H ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου, ο οποίοσ εξ αυτοφ και μόνο του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και υποβολι των ςτοιχείων 
που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

10. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, κα παραςχεκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τθν 
παρ. 2 του άρκρου 67 του ν.4412/16. Το Νοςοκομείο μπορεί να παράςχει τισ ανωτζρω πλθροφορίεσ 
ςυγκεντρωτικά επί όλων των υποβλθκζντων αιτθμάτων.  

11. Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ ι βεβαιϊςεισ των ςυμμετεχόντων που 
υποβάλλονται κατά τθν διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (προςφορζσ κ.λπ.) ι/και κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, δεν χρειάηεται να φζρουν κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, και 
πρζπει να υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, ιτοι από το ίδιο το φυςικό 
πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό ι όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
αυτισ. 

12. Το νοςοκομείο δε δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να 
ματαιϊςει ι να αναβάλει ι να επαναλάβει τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ καταβολισ 
αμοιβισ ι αποηθμίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 

13. Ο προςφζροντεσ, εφόςον δεν αςκιςουν εμπροκζςμωσ ζνςταςθ κατά τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ι 
αυτι ζχει απορριφκεί, κεωρείται ότι αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ και 
δεν δφναται με τθν προςφορά τουσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςουν, ευκζωσ ι εμμζςωσ, 
τουσ όρουσ αυτοφσ.  

14. Οι όροι του διαγωνιςμοφ, όπωσ αναγράφονται ςτθ Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά τθσ, κακορίηουν τισ 
επιμζρουσ υποχρεϊςεισ των διαγωνιηομζνων-υποψθφίων. Για κζματα μθ λεπτομερϊσ αναφερόμενα ςτθν 
Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματά τθσ, ιςχφουν τα κακοριηόμενα τόςο από το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο 
περί Δθμοςίων Συμβάςεων (νομοκετιματα, Υ.Α. Κ.Υ.Α. κλπ.) όςο και από τθν λοιπι νομοκεςία που διζπει 
τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ προμθκειϊν και λειτουργίασ του ΕΣΥ όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Θεωρείται ότι οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό γνωρίηουν το ςφνολο του προαναφερόμενου πλαιςίου και ότι δεν 
μποροφν να επικαλεςτοφν άγνοιά του. 

15. Επιςθμαίνεται ότι απαιτοφμενα ςτοιχεία/ζγγραφα/δικαιολογθτικά τα οποία υποβάλλονται ςε ζντυπθ 
μορφι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τα Ραραρτιματα αυτισ, προςκομίηονται 
με οποιοδιποτε τρόπο (προςωπικά, ταχυδρομικά ι με courier) ςτισ εγκαταςτάςεισ του νοςοκομείου  
(Λεωφ. Μεςογείων 154, Ακινα, ΤΚ. 115 27, ςτο πρωτόκολλο, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ κα φζρει 
τισ ενδείξεισ: 
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 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail) 
 «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ» ( Γ.Ν.Α « Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ»)                                       
 «ΦΑΚΕΛΟΣ (π.χ. ΕΝΤΥΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ) ΓΙΑ ΤΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΙΘΜΟ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 180/2017 ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» 

 «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΤΑΧΥΔΟΜΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ ι ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 05/02/2018 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικoφσ Αρικμοφσ:  

 

 Για το ΤΜΘΜΑ 1, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54109  

 Για το ΤΜΘΜΑ 2, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54110 

 Για το ΤΜΘΜΑ 3, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54111 

 Για το ΤΜΘΜΑ 4, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54112 

 Για το ΤΜΘΜΑ 5, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54113  

 Για το ΤΜΘΜΑ 6, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54114 

 Για το ΤΜΘΜΑ 7, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54115 

 Για το ΤΜΘΜΑ 8, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54116 

 Για το ΤΜΘΜΑ 9, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ: 54117 

 Για το ΤΜΘΜΑ 10, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ:54118 

 Για το ΤΜΘΜΑ 11, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ:54119 

 Για το ΤΜΘΜΑ 12, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ:54120 

 Για το ΤΜΘΜΑ 13, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ:54121 

 Για το ΤΜΘΜΑ 14, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ:54122 

 Για το ΤΜΘΜΑ 15, κωδικόσ ΕΣΘΔΘΣ:54123 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016, με θμερομθνία αποςτολισ: 07/02/2018 και ςυγκεκριμζνα ςτισ εφθμερίδεσ:  

 ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΛΕΙΣΤΘΙΑΣΜΩΝ 

 ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΑΜΑΥΣΙΑ 

 ΑΜΑΥΣΙΑ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):  www.gna-gennimatas.gr  (Αρχικι ςελίδα ► Τα Νζα μασ). 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι.  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Θ ακζτθςθ των ανωτζρω υποχρεϊςεων ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 
(ιτοι θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείει από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ οποιονδιποτε οικονομικό φορζα εάν μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του). 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1  Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

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

 θ παροφςα Διακιρυξθ 180/2017 με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ 

2.1.2  Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  

Τα εν λόγω αιτιματα υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω 
τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Συγκεκριμζνα, οι οικονομικοί φορείσ 
υποβάλλουν αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων επί των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ. Οι παρεχόμενεσ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ 
διευκρινίςεισ δίνονται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ ι και τθσ ανάρτθςθσ 
αυτϊν ςτον θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνα Ρροκθρυγμζνου Διαγωνιςμοφ», Κατθγορία «Ρροσ 
Ρρομθκευτι, Διακιρυξθ και Δθμοςίευςθ ςτο Portal». 

Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που 
τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οποιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο 
(άρκρο 92 παρ. 4 Ν.4412/16). 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017).  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με επίςθμθ μετάφραςθ ςφμφωνα με τισ 
προβλζψεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Διευκρινίηεται ότι γίνονται δεκτά ςτοιχεία, ζγγραφα και λοιπά δικαιολογθτικά ςε ξζνθ γλϊςςα, όταν είναι 
μεταφραςμζνα με οποιονδιποτε νόμιμο/επίςθμο τρόπο. Θ πρόβλεψθ αυτι κατιςχφει κάκε άλλθσ 
ειδικότερθσ πρόβλεψθσ των  Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παρoφςασ Διακιρυξθσ. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 
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τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (παρ. 4, 
άρκρου 72, ν.4412/16). 

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι  για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον ζναντι τθσ Α.Α. για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
απορρεουςϊν, από τα ζγγραφα τθσ, Σφμβαςθσ, υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ 
ςυμφωνίεσ, περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ, ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε 
καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι  τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ  απαλλαγισ του  
ενόσ  μζλουσ  από  τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
Σφμβαςθσ.   

4. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, 
οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν 
μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ 
ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων 
τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ.  Σε αρνθτικι  περίπτωςθ, ο 
Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τθσ οποίασ το 
ποςό κα πρζπει να καλφπτει ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ (μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ), του τμιματοσ για το οποίο υποβάλλεται θ προςφορά ι του ςυνόλου των 
τμθμάτων για τα οποία υποβάλλεται θ προςφορά ςφμφωνα με τα ποςά του παρακάτω πίνακα 2.2.2.1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2.1: ΔΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Α/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ   
ΜΗ ΣΥΜΡ/ΝΟΥ  

ΦΡΑ 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

ΕΡΙ ΤΟΙΣ % 

ΡΟΣΟ 
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ         
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Αρικμθτικϊσ 

ΡΟΣΟ      
ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ     
ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ             
ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Ολογράφωσ 

1.  61.006,80 € 2% 
1.220,14 € 

χίλια διακόςια είκοςι 
ευρϊ και δζκα τζςςερα 
λεπτά 

2.  4.200,00 € 2% 
84,00 € ογδόντα τζςςερα ευρϊ 

3.  42,00 €  2% 
0,84 € ογδόντα τζςςερα λεπτά 

4.  80,00 € 2% 
1,60 € 

ζνα ευρϊ και εξιντα 
λεπτά 

5.  335.867,79 € 2% 
6.717,36 € 

ζξι χιλιάδεσ επτακόςια 
δεκαεπτά ευρϊ και 
τριάντα ζξι λεπτά 

6.  
258.720,00 € 

2% 
5.174,40 € 

πζντε χιλιάδεσ εκατόν 
εβδομιντα τζςςερα  
ευρϊ και ςαράντα λεπτά 

7.  186.454,00 € 2% 
3.729,08 € 

τρεισ χιλιάδεσ επτακόςια 
είκοςι εννζα ευρϊ και 
οκτϊ λεπτά 

8.  3.000,00 € 2% 
60,00 € εξιντα ευρϊ 

9.  21.000,00 € 2% 
420,00 € τετρακόςια είκοςι ευρϊ 

10.  8.060,00 € 2% 
161,20 € 

εκατόν εξιντα ζνα ευρϊ 
και είκοςι λεπτά 

11.  23.760,00 € 2% 
475,20 € 

τετρακόςια εβδομιντα 
πζντε ευρϊ και είκοςι 
λεπτά 

12.  55.440,00 € 2% 
1.108,80 € 

χίλια εκατόν οκτϊ ευρϊ 
και ογδόντα λεπτά 

13.  6.000,00 € 2% 
120,00 € εκατόν είκοςι ευρϊ 

14.  3.600,00 € 2% 
72,00 € εβδομιντα δφο ευρϊ 

15.  480,00 € 2% 
9,60 € 

εννζα ευρϊ και εξιντα 
λεπτά 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 967.710,59 € 2% 19.354,22 € 

δζκα εννζα χιλιάδεσ 
τριακόςια πενιντα 
τζςςερα ευρϊ και είκοςι 
δφο λεπτά 
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

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

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

γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρο 35 του 
ν. 4129/2013 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και 
εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από 
το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα 
προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

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

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του ςυγκεκριμζνου εδαφίου αφορά: 

 Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 
ςτουσ διαχειριςτζσ. 

 Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ αυτι αφορά τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Σθμειϊνεται ότι εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι 
ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 
θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2 Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

2.2.3.2 (Α) Πταν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 
τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 
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2.2.3.3 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.4 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.5 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2 (Α) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 



ΑΔΑ: 9Ο4Λ4690ΩΝ-ΧΤΨ



 

Σελίδα 22 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

Αν ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ διαπιςτωκεί ότι ςυντρζχει ςτο πρόςωπο ενόσ 
οικονομικοφ φορζα ζνασ από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1,  2.2.3.2 (Α)  και 2.2.3.3 
και ο οικονομικόσ φορζασ δεν λάβει τα μζτρα για να αποδείξει τθν αξιοπιςτία του, όπωσ ορίηεται ςτθν 
προθγοφμενθ υποπαράγραφο,μπορεί να επιβλθκεί εισ βάροσ του αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε εν 
εξελίξει και μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων για εφλογο χρονικό διάςτθμα, ωσ 
άρκρο 74 του Ν. 4412/16. 

2.2.3.6 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016.  

2.2.3.7 Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4  Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

2.2.5  Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

1. Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να πλθροφν τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ  και να αναγράφουν ςτθν 
αναλυτικι προςφορά τουσ, ότι τα είδθ που προςφζρουν εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ του Νοςοκομείου και ότι τισ αποδζχονται πλιρωσ.  

 

2. Επίςθσ: 

α. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να προςκομίςουν, ςφμφωνα με το άρκρο 75 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 
τα ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ). 
 
β. Θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ καταλόγου 
παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία (για το/τα τμιμα/τμιματα που υποβάλλουν 
προςφορά) για προμικειεσ ακριβϊσ του ίδιου τφπου (ιδίου αντικειμζνου) που υλοποίθςαν ςε Δθμόςια ι 
Ιδιωτικά Νοςοκομεία (θ παροφςα πρόβλεψθ κατιςχφει ζναντι των ειδικότερων προβλζψεων ςτισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ Ι για το ςφνολο των τμθμάτων τθσ διακιρυξθσ) ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρεσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του παραλιπτθ κακϊσ 
και υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι οι παραδόςεισ του ανωτζρω καταλόγου εκτελζςτθκαν 
καλϊσ και δεν ζχουν επιβλθκεί τυχόν ποινζσ ι πρόςτιμα, εκπτϊςεισ και λοιπζσ κυρϊςεισ. Στθν αντίκετθ 
περίπτωςθ κα πρζπει να γίνεται ςχετικι αναφορά. Ειδικά για το Τμιμα 1 του Ραραρτιματοσ Ι, θ 
επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ καταλόγου 
παραδόςεων ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτισ ΘΡΑ. 
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γ. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εκπαιδευμζνο και εξειδικευμζνο επιςτθμονικό και 
τεχνικό προςωπικό το οποίο κα αναλάβει τθν τεχνικι υποςτιριξθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και τθν 
εκπαίδευςθ – υποςτιριξθ του προςωπικοφ – χειριςτϊν του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ όπου απαιτείται κακ’όλθ 
τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6  Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ISO  με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ προμικειασ του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα και με τισ επί μζρουσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 

Για τα προςφερόμενα προϊόντα κα πρζπει να προςκομιςκοφν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα 
ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία 
βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων. Πλα τα προςφερόμενα είδθ (αντιδραςτιρια και αναλυτζσ) 
κα πρζπει να διακζτουν διεκνι πιςτοποίθςθ (CE), ςφμφωνα και με τισ επί  μζρουσ ιδιαίτερεσ  απαιτιςεισ 
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από FDA ι/και Paul Erlich Institute (PEI) ι/και 
άλλο αντίςτοιχο διεκνι οργανιςμό. 

2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μπορεί να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ 
των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και 
αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υπό τουσ 
ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων 
ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.  

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 
και κα αναρτθκεί ςτθν διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςε ξεχωριςτό αρχείο. Το 
ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 
περιλαμβάνονται 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  

http://www.promitheus.gov.gr/
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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2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα (Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ-Ρροςωρινοφ Αναδόχου) 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105, παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 
 
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά 
εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
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γ) για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2.(Α) δθλ. για τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 73 του Ν.4412/16, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

δ)για τθν παράγραφο 2.2.3.8 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

ε) Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο  
Επιμελθτιριο.  

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ. ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.3 Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ υποπαραγράφου 2γ τθσ 
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ να υποβάλλουν αναλυτικά τα απαιτοφμενα ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ των επαγγελματικϊν προςόντων, για το τεχνικό και επιςτθμονικό προςωπικό  
τουσ (τίτλουσ ςπουδϊν, πτυχία, πιςτοποιιςεισ, εξειδικεφςεισ κ.λπ.).  

Β.4 Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα – ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

i. Ριςτοποιθτικό ISO, εκδιδόμενο από ανεξάρτθτο οργανιςμό, με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα και με τισ επί  μζρουσ ιδιαίτερεσ  
απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

ii. Ριςτοποιθτικά CE για τα προϊόντα, ςφμφωνα και με τισ επί  μζρουσ ιδιαίτερεσ  απαιτιςεισ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν.  

iii. Ριςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ ποιότθτασ, 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των προϊόντων. 

iv. Ριςτοποιθτικό ζγκριςθσ κυκλοφορίασ από FDA, ι/και Paul Erlich Institute (PEI), ι/και άλλο αντίςτοιχο 
διεκνι οργανιςμό. 

Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ  που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
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εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.6 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7 Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων (ανά τμιμα):  

 

ΡΙΝΑΚΕΣ 2.3.1.1 – 2.3.1.7: ΚΙΤΗΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.1 
Για τα Τμιματα 1, 2 ,3, 4 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
70% 

 

β Ροιότθτα και αξιοπιςτία αντιδραςτθρίων, είτε 
βάςει προθγοφμενθσ εμπειρίασ, είτε μετά από 
δοκιμαςία τουσ ςε αρικμό δειγμάτων, που κα 
ορίςει θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

 
 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι και πελατολόγιο  
10% 

 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
100% 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.2  
Για το Τμιμα 5 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
60% 

β Ροιότθτα και αξιοπιςτία βάςει προθγοφμενθσ 
εμπειρίασ 

 
15% 

2 ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα, ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κλπ.) 

 
10% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ   
5% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 

 
90% 

 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 
εμπειρία, πελατολόγιο 

 
10% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 

 
10% 

 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
100% 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.3 
Για το Τμιμα 6 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  
α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ 
 

70% 
2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ  
α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα, ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κλπ) 

 
15% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ  
5% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 
 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 

εμπειρία, πελατολόγιο 
 

10% 
 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  

10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.4 
Για το Τμιμα 7 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
65% 

2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα,ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κατανάλωςθ αντιδραςτθρίων, κλπ) 

 
20% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ  
5% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 

 

90% 
 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 
εμπειρία, πελατολόγιο 

 
10% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 

 
10% 

 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
100% 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.5 
Για το Τμιμα 8 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
70% 

β Αξιοπιςτία με βάςθ προθγοφμενθ εμπειρία, ι 
κατόπιν αξιολόγθςθσ δειγμάτων από τθν 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

 
20% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 

 
90% 

 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία με βάςθ προθγοφμενθ εμπειρία, 
πελατολόγιο 

 
10% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 

 
10% 

 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
100% 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.6 
Για το Τμιμα 9 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΑΛΥΤΗΣ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα, ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κατανάλωςθ αντιδραςτθρίων, κλπ) 

 
70% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ  
15% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 

 
85% 

 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 
εμπειρία, πελατολόγιο 

 
15% 

  
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 

 
15% 

 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
100% 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2.3.1.7 
Για τα Τμιματα 10, 11,12, 13, 14, 15 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

90% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι ςφμφωνα με 
προθγοφμενθ εμπειρία   
 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 
 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
100% 

 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν   

Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ βακμολογία είναι 
100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ 
βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ.  
 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ 
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Λ = 
Ρροςφερκείςα τιμι 

Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για 
το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ. 

Στουσ γενικοφσ όρουσ υποβολισ προςφορϊν περιλαμβάνονται επίςθσ τα εξισ: 

α. Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, για ζνα είδοσ ι για περιςςότερα 
είδθ ι για το ςφνολο των ειδϊν. 

β. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ, ι μθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των 
απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ υποβολι δικαιολογθτικϊν του Φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-
Τεχνικι προςφορά» και του Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 

γ. Θ εκ παραδρομισ υποβολι δικαιολογθτικϊν τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτον φάκελο «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» και αντίςτροφα, δεν αναγνωρίηεται και δεν κεραπεφεται εκ των 
υςτζρων και οδθγεί υποχρεωτικά ςε απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

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

ε. Τα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (ν.4412/16 άρκρο 92). 

ςτ. Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ δφναται να προςκλθκοφν, εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, για 
παροχι διευκρινιςεων ι ςυμπλιρωςθ των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβάλλει. Θ εν λόγω 
ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια τθν μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων προκειμζνου για τθν ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ. Εν λόγω 
διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ (διορκϊςεισ τυπικϊν λακϊν ι ιςςονοσ ςθμαςίασ παραλείψεων των 
προςφορϊν), γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 102 του Ν. 4412/06 και το άρκρο 14 τθσ ΥΑ 
56902/215//2-06-2017. 

η. Πλεσ οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ των ςυμμετεχόντων, που περιλαμβάνονται ςτισ 
προςφορζσ, δε χρειάηεται να φζρουν κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ και πρζπει να υπογράφονται ψθφιακά 
από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο, ιτοι από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτο 
διαγωνιςμό ι όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ. Επιπλζον, απαιτείται, να 
φζρουν θμερομθνία ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ, θ οποία να είναι εντόσ των 
τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 
προςφορϊν (Ν. 4250/14). 

θ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Ο υποψιφιοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν 
δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ 
απόρριψθσ των προτάςεων αυτϊν. 

κ. Δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ εγγράφων και ςε ζντυπθ μορφι, τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι 
και ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα.  

ι. Ζντυπα δικαιολογθτικά-προςφορζσ που περιζρχονται με οποιοδιποτε τρόπο ςτο Νοςοκομείο  πριν από 
τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ ι τον προκακοριςμζνο χρόνο, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται 
ςτο αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται 
από τθ Διακιρυξθ, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατίκενται κατά τθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία (Ν.4412/16 άρκρο 96). 

ια. Ζντυπα δικαιολογθτικά-προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτο Νοςοκομείο με 
οποιοδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ χωρίσ να 
αποςφραγίηονται (Ν.4412/16 άρκρο 96). 
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ιβ. Τα ζντυπα δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, 
διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ ι 
προςκικθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν 
διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς' αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν 
κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

ιγ. Οι ζντυπεσ προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα  ι ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. (Ν. 4412/16 άρκρο 96).  

ιδ. Αναφορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράφων εγγράφων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από 
τθν παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 
1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Αϋ 74/26-03-14). Υποβαλλόμενα με τθν προςφορά θλεκτρονικά αρχεία .pdf των 
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και εγγράφων που δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον εκδότθ 
τουσ, εκλαμβάνονται ωσ υποβλθκζντα απλά φωτοαντίγραφα, και για τθν αποδοχι τουσ ι μθ εξετάηονται 
με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ τ.Αϋ74/26-03-14). Επιςθμαίνεται ότι ςε 
υποβλθκζντα τζτοια ςτοιχεία (φωτοαντίγραφα), διενεργείται υποχρεωτικά από τθν αρμόδια για το 
διαγωνιςμό Υπθρεςία δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ, προκειμζνου να εξακριβωκεί θ ακρίβεια αυτϊν, ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 5%, ιδίωσ ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι των υπθρεςιϊν ι φορζων που εξζδωςαν τα 
πρωτότυπα. Διαπίςτωςθ ότι υποβλικθκαν αλλοιωμζνα ςτοιχεία επιφζρει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 22 του Ν.1599/1986, εφόςον τζτοια πράξθ δεν τιμωρείται 
αυςτθρότερα από άλλθ ποινικι διάταξθ. Σε κάκε τζτοια περίπτωςθ, θ εκδοκείςα βάςει των ςτοιχείων 
διοικθτικι ι άλλθ πράξθ, ανακαλείται αμζςωσ.  

Αναλυτικότερα: 

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

- Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 
των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

- Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 
ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

- Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 
εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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ιε. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ 
τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

ιςτ. Δφναται να ηθτθκοφν από τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια 
τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 
τθν  ορκι διεξαγωγι τθσ (Ν. 4412/16 άρκρο 79). 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1 Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο 
ν.4412/2016, ιδίωσ ςτο άρκρο 15 τθσ ΥΑ56902/215//02-06-17 (Β’ 1924) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

2.4.2.2 Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο  9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 
του ν. 4412/2016, υποβάλλονται ςτον οικείο (υπο)φάκελο ωσ ξεχωριςτό αρχείο και ςθμαίνονται από τον 
οικονομικό φορζα με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του Συςτιματοσ (οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, 
τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν). Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 
οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει ςτον οικείο (υπο)φάκελο ςχετικι αιτιολόγθςθ, αναφζροντασ ρθτά όλεσ τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ Διαφορετικά δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των ςτοιχείων οι λοιποί διαγωνιηόμενοι.  

Θ Α.Α. δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που τθσ ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν 
χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. (Ν. 4412/16 άρκρο 21 παρ. 4). 

2.4.2.4 Ο οικονομικόσ φορζασ ςυντάςςει τθν τεχνικι και οικονομικι του προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν 
αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ και επιςυνάπτοντασ ςτον θλεκτρονικό χϊρο 
«Συνθμμζνων Θλεκτρονικισ Ρροςφοράσ» και ςτον κατά περίπτωςθ (υπο)φάκελο όλα τα ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ του ςε μορφι αρχείου Portable Document Format(PDF). 

Στθν ςυνζχεια, ο οικονομικόσ φορζασ παράγει από το ςφςτθμα τα θλεκτρονικά αρχεία (εκτυπϊςεισ τθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ Ρρομθκευτι και τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ρρομθκευτι ςε μορφι αρχείου 
Portable Document Format (PDF), τα οποία υπογράφονται με εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν 
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παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924) και επιςυνάπτονται ςτουσ αντίςτοιχουσ 
(υπο)φακζλουσ τθσ προςφοράσ από τον οικονομικό φορζα. Κατά τθν ςυςτθμικι υποβολι τθσ προςφοράσ 
το ςφςτθμα πραγματοποιεί αυτοματοποιθμζνουσ ελζγχουσ επιβεβαίωςθσ τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ ςε 
ςχζςθ με τα παραχκζντα θλεκτρονικά αρχεία (Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά) και εφόςον οι ζλεγχοι 
αυτοί αποβοφν επιτυχείσ θ προςφορά υποβάλλεται ςτο ςφςτθμα. 

Διαφορετικά, θ προςφορά δεν υποβάλλεται και το Σφςτθμα ενθμερϊνει τον οικονομικό φορζα με ςχετικό 
μινυμα ςφάλματοσ ςτθ διεπαφι του χριςτθ του οικονομικοφ φορζα, προκειμζνου ο τελευταίοσ να 
προβεί ςτισ ςχετικζσ ενζργειεσ διόρκωςθσ. 

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Συςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε διακιρυξθσ (ιδίωσ 
τεχνικι και οικονομικι προςφορά). 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Ειδικά τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που αφοροφν ζγγραφα που παρζχονται από τουσ δθμόςιουσ φορείσ 
αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα από τθν ανακζτουςα αρχι, μζςω διαλειτουργικότθτασ των ςυςτθμάτων. Ζωσ 
τθν πλιρθ διαλειτουργικότθτα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα 
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί 
από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 1924), χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

2.4.2.5    Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν Α.Α και ςε ζντυπθ μορφι 
και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ 
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα 
οποία φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 
(ΦΕΚ Β 1924), τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ 
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που περιλαμβάνονται ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» υποβάλλονται από τον οικονομικό φορζα θλεκτρονικά ςε μορφι 
αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:   

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 και  
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β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ  
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, που προςκομίηεται και ςε ζντυπθ μορφι 
(πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεφκυνθ διλωςθ ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ, τισ τεχνικζσ και λοιπζσ 
ικανότθτεσ και τθν καταλλθλότθτα επιχειριςεων για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Διατίκεται ςε όλεσ 
τισ γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε. και χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ εκπλιρωςθσ όλων των 
απαιτοφμενων όρων ςτισ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων ςε ολόκλθρθ τθν Ε.Ε. Χάρισ ςτο ΕΕΕΣ, οι 
υποβάλλοντεσ προςφορά δεν χρειάηεται πλζον να υποβάλλουν πλιρθ αποδεικτικά ςτοιχεία και ζντυπα 
που χρθςιμοποιοφνταν παλαιότερα ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν Ε.Ε.,  κάτι  που απλουςτεφει 
τθν πρόςβαςθ ςε ευκαιρίεσ διαςυνοριακισ υποβολισ προςφοράσ. 

Στο ΕΕΕΣ ουςιαςτικά δθλϊνεται από τον κάκε υποψιφιο ότι πλθροφνται τα κριτιρια επιλογισ και οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ι/και τθν Διακιρυξθ) και ότι οι 
ςυμμετζχοντεσ δεν εμπίπτουν ςε κάποιο λόγο αποκλειςμοφ (ν. 4412/16 άρκρα 75 ωσ 77, 305, 306). 

Ρεριλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ζτερουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ τυχόν ςτθριχκεί ο υποβάλλων 
προςφορά. 

Ρροςδιορίηει τθ δθμόςια αρχι ι το τρίτο μζροσ που είναι υπεφκυνο για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
δικαιολογθτικϊν και περιλαμβάνει επίςθμθ διλωςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ, εφόςον 
του ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςει τα εν λόγω δικαιολογθτικά. 

Ρεριζχει τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται, όπωσ π.χ. τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, 
τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, τθν απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ, όταν ο 
ανακζτοντασ φορζασ μπορεί να λάβει γνϊςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν με απευκείασ πρόςβαςθ ςε 
βάςθ δεδομζνων. 

Θ διαδικαςία υποβολισ από τον υποψιφιο ζχει ωσ εξισ: 

Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ πρζπει να «κατεβάςει» το αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ, να το αποκθκεφςει 
ςτον Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να 
τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ του διαγωνιςμοφ που τθλεαποκικευςε 
(«κατζβαςε») από το ΕΣΘΔΘΣ. 

Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτοντα φορζα, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο. 

Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ 
του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία 
εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων 
PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί 
από κάκε φυλλομετρθτι. 

Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 
ιςτοςελίδα). 

Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε μορφι .xml (αν ζχει δθμιουργθκεί από τθν Α.Φ.) όςο και ςε .pdf 
ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τθ χριςθ του αρχείου .pdf (είτε με τθν 
τθλεφόρτωςθ του αρχείου .xml) ςτθν ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε 
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el). Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el
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προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ που επιςφρουν τον 
αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ:  

(α) Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, 
ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) ΕΕΕΣ.  

(β) Στθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά ςτθρίηεται 
ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε ο Ανακζτοντασ φορζασ να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαηί με χωριςτό 
ΕΕΕΣ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.  

(γ) Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ ενϊςεων, 
κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα οικονομικό φορζα, 
χωριςτό ΕΕΕΣ, ςτο οποίο παρατίκενται οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ.  

Από τα αποδεικτικά μζςα κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια θ ορκότθτα των ςτοιχείων που 
περιλιφκθκαν ςτο ΕΕΕΣ και θ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο πρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ. Ο κατά τα ανωτζρω ζλεγχοσ τθσ 
ορκότθτασ των δθλοφμενων ςτοιχείων και θ διαπίςτωςθ τθσ απουςίασ λόγων αποκλειςμοφ κα γίνει 
υποχρεωτικά πριν τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ, για τον οικονομικό φορζα που κα επιλεγεί κατά 
τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.   

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ (ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ υποβολισ) του ΕΕΕΣ, θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Υπογραφι Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ 
Σφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 107 του Ν. 4497/2017: 

- Κατά τθν υποβολι ΕΕΕΣ του άρκρου 79, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

- Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό 
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά ψθφιακά υπογεγραμμζνθ κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (του/των τμιματοσ/τμθμάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλεται προςφορά) 
που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ 
το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Επιςθμαίνεται 
ότι ςτθν τεχνικι προςφορά κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται και όλα τα ζγγραφα, δικαιολογθτικά, 
ςτοιχεία, βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εγχειρίδια, εςϊκλειςτα αντιδραςτθρίων, οδθγίεσ 
χριςθσ, φφλλα ςυμμόρφωςθσ, φυλλάδια, βιβλιογραφία, μελζτεσ, δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά κ.λπ., που 
τυχόν αναφζρονται ςτα γενικά χαρακτθριςτικά και ςτα ειδικότερα χαρακτθριςτικά των ομάδων 
αντιδραςτθρίων των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Επιπλζον κα πρζπει: 

Α. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι  Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ) ςτθν οποία κα αναγράφεται/δθλϊνεται ότι θ προςφορά 
ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, περί των 
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οποίων ο οικονομικόσ φορζασ, ζλαβε πλιρθ γνϊςθ, αποδζχεται και ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ του/των 
τμιματοσ/τμθμάτων για το/τα οποίο/οποία υποβάλλει προςφορά κα καλφψει πλιρωσ. 

Β. Να υποβλθκεί κατάλογοσ παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία τριετία (για το/τα 
τμιμα/τμιματα που υποβάλλουν προςφορά) για προμικειεσ ακριβϊσ του ίδιου τφπου (ιδίου 
αντικειμζνου), που ζχουν υλοποιθκεί ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με αναφορά του 
αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ, ςυνοδευόμενοσ από 
υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι οι παραδόςεισ του ανωτζρω καταλόγου εκτελζςτθκαν 
καλϊσ και δεν ζχουν επιβλθκεί τυχόν ποινζσ, πρόςτιμα, εκπτϊςεισ και λοιπζσ κυρϊςεισ. Στθν αντίκετθ 
περίπτωςθ κα πρζπει να γίνεται ςχετικι αναφορά. Ειδικά για το Τμιμα 1 του Ραραρτιματοσ Ι δφναται να 
υποβλθκεί κατάλογοσ παραδόςεων ςτθν Ελλάδα ι ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςτισ ΘΡΑ. 

Γ.  Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι  Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ), με τθν οποία κα δθλϊνεται θ ςυμμόρφωςθ με τα ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ/τισ πιςτοποιιςεισ/προβλεπόμενεσ ςθμάνςεισ τθσ παραγράφου 2.2.6 και του 
παραρτιματοσ 1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Δ. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι  Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ), με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα προιόντα ζχουν ζγκριςθ 
κυκλοφορίασ από FDA, ι/και Paul Erlich Institute (PEI), ι/και άλλο αντίςτοιχο διεκνι οργανιςμό. 

Ε. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι  Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ) ςτθν οποία κα αναγράφονται/δθλϊνονται τα εξισ: 

- θ ζδρα του αντιπροςϊπου και τθσ μθτρικισ εταιρείασ, 

-θ επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ, εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, 

-θ επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον τόπο 
εγκατάςταςισ τθσ, εφόςον δεν κα καταςκευάςει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν ςε δικι του επιχειρθματικι 
μονάδα. Επίςθσ, ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι 
θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθν μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον οικονομικό φορζα υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι. 

ΣΤ. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι  Διευκφνοντα Σφμβουλο ι 
Διαχειριςτι κ.λπ. ι ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ): 

 ότι διακζτει τον πλιρθ απαιτοφμενο θμιαυτόματο και αυτόματο ςυνοδό εξοπλιςμό 

 ότι ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ κα αναλάβει το κόςτοσ ςφνδεςθσ του λογιςμικοφ του εξοπλιςμοφ 

(αυτόματοι αναλυτζσ) με το πλθροφοριακό ςφςτθμα που διακζτει θ Αιμοδοςία του Νοςοκομείου. 

Η. Να υποβλθκεί βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι τα προςφερκζντα ςτον 

διαγωνιςμό αντιδραςτιρια ανταλλακτικά και αναλϊςιμα (που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο μθχάνθμα) 

προτείνονται από τον εν λόγω οίκο για κανονικι χριςθ, ότι είναι απόλυτα ςυμβατά με τα θλεκτρονικά και 

μθχανικά μζρθ του μθχανιματοσ και ότι δεν κα επθρεάςουν τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία του. 

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

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

ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ),όπου να αναφζρεται/δθλϊνεται: 
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- ότι ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ, κα εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ Αιμοδοςίασ του Νοςοκομείου, 

-ότι για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ) από τθν θμερομθνία 

παραλαβισ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ με τον ςυγκεκριμζνο εργοςταςιακό αρικμό, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να επιςκευάηει ι να αντικακιςτά οποιοδιποτε εξάρτθμα ι μζροσ ι ολόκλθρο το ςφςτθμα 

που ζχει υποςτεί βλάβθ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου και επίςθσ ότι υποχρεοφται να 

αντικακιςτά ςτθν περίπτωςθ αυτι το ιςοδφναμο των τεςτσ  που ζχουν καταςτραφεί λόγω τθσ απότομθσ 

διακοπισ λειτουργίασ (βλάβθσ) του αναλυτι, όπωσ αυτό εμφανίηεται ςτο βιβλίο λειτουργίασ του οργάνου 

που τθρεί το εργαςτιριο και αποδεικνφεται και από το αρχείο ςφαλμάτων του αναλυτι.  

- ότι για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ), αναλαμβάνεται θ 

υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ ςοβαρισ βλάβθσ ι ςε περίπτωςθ κυκλοφορίασ 

μθχανιματοσ νζασ τεχνολογίασ. 

Θ. Να υποβλθκεί εγχειρίδιο χριςεωσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

αναλυτϊν) ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με επίςθμθ μετάφραςθ. 

Ι. Να υποβλθκεί Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Ρρόεδρο Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι  Διευκφνοντα Σφμβουλο ι Διαχειριςτι κ.λπ. ι 
ειδικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ), με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι διακζτει εκπαιδευμζνο και 
εξειδικευμζνο επιςτθμονικό και τεχνικό προςωπικό το οποίο, ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ, κα αναλάβει τθν 
τεχνικι υποςτιριξθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και τθν εκπαίδευςθ – υποςτιριξθ του προςωπικοφ – 
χειριςτϊν του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ όπου απαιτείται κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

ΙΑ. Οποιαδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, βεβαίωςθ ι άλλο αποδεικτικό ςτοιχείο που αναγράφεται ςτισ Τ.Ρ. 

του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

2.4.3.3 

α. Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράφου 2.4.2.5 με τον οποίο κα προςκομίηονται τα 
ςτοιχεία του φακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά» και ςε ζντυπθ μορφι, περιζχει 
διαβιβαςτικό ζγγραφο ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά που κα 
είναι ςυρραμμζνα και αρικμθμζνα κατά φφλλο με ςυνεχι αρίκμθςθ. 

Σε περίπτωςθ που τα ζντυπα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου 
να τοποκετθκοφν ςτον φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα (ομοίωσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο), με 
τθν ςυμπλθρωματικι ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του φακζλου. 

β. Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςφοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμφανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

γ. Τα θλεκτρονικά τυχόν υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), που δφναται να υποβάλλονται 
ςτθν ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα με επίςθμθ μετάφραςθ (Ν. 4412/16 άρκρο 92), κα πρζπει να είναι 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό οίκο/εκδότθ τουσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα πρζπει 
να ςυνοδεφονται, επί ποινι απόρριψθσ, από Υπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον 
οικονομικό φορζα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι προδιαγραφζσ και τα λοιπά ςτοιχεία των εν λόγω 
φυλλαδίων ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων (Prospectus) του καταςκευαςτικοφ 
οίκου/εκδότθ ι ότι είναι τα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), του καταςκευαςτικοφ οίκου/εκδότθ. 
Τα ανωτζρω τεχνικά φυλλάδια επειδι είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνα είτε από τον καταςκευαςτικό οίκο, 
είτε από τον οικονομικό φορζα βάςει τθσ ανωτζρω Υ.Δ., εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ προςκόμιςισ 
τουσ ςε ζντυπθ μορφι.  

 

 



ΑΔΑ: 9Ο4Λ4690ΩΝ-ΧΤΨ



 

Σελίδα 42 

2.4.4  Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ανωτζρω παραγράφου 2.3.1.  

Στον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 
υποψιφιου οικονομικοφ φορζα. Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ. Στθν 
ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 

*Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ψθφιακά υπογεγραμμζνο το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ οικονομικισ του 
προςφοράσ ςε μορφι pdf ςφμφωνα με  το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ+. 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 
ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, 
ψθφιακά υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςτο ΕΣΘΔΘΣ οι, υποβάλλοντεσ προςφορά, οικονομικοί φορείσ, κα αναγράψουν μία 
ςυνολικι τιμι οικονομικισ προςφοράσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. για το ςφνολο των εξετάςεων-ειδϊν κάκε τμιματοσ 
(αποτζλεςμα ςτιλθσ 8 του Ρίνακα ΙΙΙ.1 για τα τμιματα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 / αποτζλεςμα 
ςτιλθσ 10 του Ρίνακα ΙΙΙ.2 για τα τμιματα 5, 6, 7, 9 του εντφπου οικονομικισ προςφοράσ του 
Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αναλόγωσ το τμιμα για το οποίο υποβάλλεται προςφορά). 
Ανάλυςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τα επιμζρουσ είδθ-αντιδραςτιρια κάκε τμιματοσ, κα γίνεται ςτο 
αντίςτοιχο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο κα 
υποβλθκεί ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςε μορφι .pdf ςτον υποφάκελο Οικονομικι Ρροςφορά. Εφόςον οι 
οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν προςφορά για περιςςότερα του ενόσ τμιματα κα υποβάλλουν το 
ανωτζρω ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ξεχωριςτά για κάκε τμιμα. 

Οι τιμζσ δίνονται ςε Ευρϊ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν προμικεια των ειδϊν ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται επίςθσ, ότι οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν κα πρζπει να είναι ίςεσ ι χαμθλότερεσ 
των τιμϊν που καταγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Επιτροπισ Ρρομθκειϊν Υγείασ. Στθν 
οικονομικι προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ όπου κα 
δθλϊνεται ποια είναι θ τιμι τθσ τελευταίασ καταχϊρθςθσ ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. κατά τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ αναφζροντασ τον ςχετικό κωδικό παρατθρθτθρίου για κάκε είδοσ. 
Στθν περίπτωςθ που είδοσ/θ δεν είναι καταχωρθμζνο/α ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. κα 
υποβλθκεί υπεφκυνθ διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ όπου κα δθλϊνεται ότι δεν υπάρχει το είδοσ 
καταχωρθμζνο ςτο παρατθρθτιριο τιμϊν τθ ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ, με 
ποινι απόρριψθσ.  

Οικονομικζσ προςφορζσ ςτισ οποίεσ αναγράφονται τιμζσ πάνω από αυτζσ που ζχουν καταχωρθκεί ςτο 
Ραρατθρθτιριο Τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ του Διαγωνιςμοφ, κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2 τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2 (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3 (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4 (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1 τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ, (ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 και ςτθν 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων 
που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων), 

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_c
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
ςφμφωνα με τθν παρ. 1.5 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

  Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Συνοπτικά θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: ςε ςυγκεκριμζνθ ϊρα, που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ, γίνεται 
αποςφράγιςθ μόνο του θλεκτρονικοφ (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά». Ο 
θλεκτρονικόσ (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά», αποςφραγίηεται θλεκτρονικά μζςω των αρμόδιων 
πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων, ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε αυτοφσ των 
οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ μετά τθν αξιολόγθςθ (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά». Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο 
περιεχόμενο των προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν. Ομοίωσ, μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του 
(υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ 
αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν που 
αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λαμβάνουν γνϊςθ των τιμϊν που προςφζρκθκαν. Για τθν 
αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα / ειδοποίθςθ που παράγεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα. Το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςυντάςςει και υπογράφει τα, 
κατά περίπτωςθ, πρακτικά αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει τισ ςχετικζσ 
αποφάςεισ επί τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.  

Κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο του διαγωνιςμοφ αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ 
προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 
προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 16 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), μζςω του Συςτιματοσ ιδίωσ: 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ των γνωμοδοτικϊν οργάνων του άρκρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν κατά 
περίπτωςθ ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ελζγχου και αξιολόγθςθσ των φακζλων και (υπό)φακζλων των 
προςφορϊν και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμοδοτιςεισ, ειςθγιςεισ τουσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, απευκφνουν πρόςκλθςθ ςτουσ 
χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλιρωςθσ των εγγράφων ι των 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβάλει. 

- απευκφνουν πρόςκλθςθ ςτουσ χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων επί του 
περιεχομζνου τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει. 

- κοινοποιοφν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ τθν ςχετικι απόφαςθ επικφρωςθσ των πρακτικϊν 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ των οικονομικϊν φορζων  

-   παρζχουν τισ διευκρινίςεισ ι ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που τουσ ηθτοφνται. 
- λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων, των προςφορϊν τουσ και των υποβλθκζντων 

ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν αυτϊν μζςω του χϊρου του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 
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Θ υποβολι των πρακτικϊν, γνωμοδοτιςεων και ειςθγιςεων των γνωμοδοτικϊν οργάνων, οι 
κοινοποιιςεισ και οι προςκλιςεισ των ανακετουςϊν αρχϊν προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ, οι 
διευκρινίςεισ - ςυμπλθρϊςεισ των τελευταίων προσ τισ ανακζτουςεσ αρχζσ κακϊσ και κάκε άλλθ 
επικοινωνία μεταξφ οικονομικϊν φορζων και ανακετουςϊν αρχϊν πραγματοποιοφνται μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Συςτιματοσ. 

3.1.2 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ-Αποςφράγιςθσ Ρροςφορϊν  

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. Ειδικότερα: 

α. Τθν θμζρα και ϊρα που κα λάβει χϊρα θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των (υπό)φακζλων 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ 
αποκτοφν πλζον πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτϊν. Για τθν αποςφράγιςθ οι 
ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται με θλεκτρονικό μινυμα / ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το 
Σφςτθμα. 

β. Στθ ςυνζχεια τθν ίδια θμερομθνία το αρμόδιο όργανο κα αποςφραγίςει τουσ ενςφράγιςτουσ φακζλουσ 
με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» και «Τεχνικι Ρροςφορά» που περιζχουν τα τυχόν επιμζρουσ 
απαιτοφμενα, ςε ζντυπθ μορφι, δικαιολογθτικά των προςφορϊν τα οποία ζχουν κατατεκεί από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθν Υπθρεςία ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (ιτοι, δικαιολογθτικά και 
ςτοιχεία τα οποία υποβλικθκαν θλεκτρονικά αλλά δεν φζρουν ψθφιακι υπογραφι των προςφερόντων 
οικονομικϊν φορζων). Το αρμόδιο όργανο κα μονογράψει και κα ςφραγίςει ανά φφλλο το ςφνολο των 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. 
Κατά τθ διαδικαςία αυτι δφνανται να παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι των προςφερόντων, τα μζλθ 
του Δ.Σ. ςε περίπτωςθ Α.Ε. ι οι αντίκλθτοί τουσ, εφόςον ζχουν δθλωκεί, ι τρίτα ειδικά εξουςιοδοτθμζνα 
πρόςωπα. 
Επιςθμαίνεται ότι για τρίτα πρόςωπα που δεν προκφπτει από τον φάκελο τθσ προςφοράσ ότι 
εκπροςωποφν τθν εταιρεία ι ότι είναι μζλθ Δ.Σ. ανϊνυμθσ εταιρείασ, κα πρζπει υποχρεωτικά και επί 
ποινι αποκλειςμοφ να ςυμπεριλθφκεί ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ προςφοράσ πρακτικό του αρμοδίου 
οργάνου ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου εξουςιοδότθςθ, δια τθσ οποίασ εξουςιοδοτοφνται τα τρίτα 
πρόςωπα να παρευρίςκονται κατά τθν αποςφράγιςθ των ζντυπων προςφορϊν. Επιςθμαίνεται ότι εφόςον 
για λογαριαςμό κάποιου προςφζροντοσ παρίςταται πρόςωπο από τα ωσ άνω, δφναται να ςυνοδεφεται 
από τρίτα πρόςωπα που κα δθλϊςει ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, προσ διευκόλυνςθ 
του ζργου του. 
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςφορζσ, ςε πρακτικό 
αποςφράγιςθσ το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του. 

γ. Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζκδοςθ και τθν υποβολι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
προκειμζνου για τθ λιψθ και ζκδοςθ απόφαςθσ, ξεχωριςτοφ πρακτικοφ ςτο οποίο: 

(1) Καταχωροφνται: 
(α) Πλοι οι προςφζροντεσ υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ. 
(β) Τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ. 

(2) Αξιολογοφνται: 
(α) Τα κατατεκζντα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ αναφορικά με τθν πλθρότθτα και τθν 
νομιμότθτά τουσ. 
(β) Οι υποβλθκείςεσ τεχνικζσ προςφορζσ των προςφερόντων υποψθφίων οικονομικϊν φορζων 
ωσ προσ τθν ςυμφωνία τουσ με τουσ όρουσ και απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

(3) Υποβάλλεται γνωμοδότθςθ περί αποδοχισ ι αιτιολογθμζνθσ απόρριψθσ των προςφερόντων 
υποψθφίων οικονομικϊν φορζων. 

Σθμείωςθ: Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία β και γ ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

δ. Ακολουκεί θ ζκδοςθ απόφαςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ 
απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι 
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ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται με μζριμνα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί το διαγωνιςμό ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. 

ε. Για όςεσ προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ (δικαιολογθτικά – τεχνικά), κατά το ανωτζρω ςτάδιο και μετά 
τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν (παράγραφοσ 3.4 τθσ παροφςασ) για το εν 
λόγω ςτάδιο, ορίηεται θ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν. 
Στουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, με μζριμνα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, 
ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

ςτ. Στθν κακοριςκείςα ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα, το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ των (υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» και οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν πλζον 
πρόςβαςθ για ενθμζρωςθ ςτο περιεχόμενο αυτισ. Για τθν αποςφράγιςθ οι ςυμμετζχοντεσ ενθμερϊνονται 
με θλεκτρονικό μινυμα/ειδοποίθςθ που παράγεται αυτόματα από το Σφςτθμα. 

η. Ακολουκεί θ αξιολόγθςθ από το αρμόδιο όργανο των οικονομικϊν προςφορϊν, κατά τθν οποία οι 
οικονομικζσ προςφορζσ ελζγχονται ζναντι των όρων τθσ διακιρυξθσ. Το αρμόδιο όργανο ςυντάςςει 
ξεχωριςτό πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψθ των οικονομικϊν 
προςφορϊν, τθν κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και 
τθν ανάδειξθ αυτοφ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ). Το πρακτικό 
υποβάλλεται ςτθν ςτον Ανακζτουςα Αρχι για τθ λιψθ και ζκδοςθ απόφαςθσ.  

Σημείωςη 1: Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνήθιςτα χαμηλζσ ςε ςχζςη με το αντικείμενο τησ ςφμβαςησ, 
η Αναθζτουςα Αρχή απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξηγήςουν την τιμή που προτείνουν ςτην 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ, δζκα (10) ημερϊν από την κοινοποίηςη τησ ςχετικήσ 
πρόςκληςησ. Σημείωςη 2: Στην περίπτωςη ιςότιμων προςφορϊν η αναθζτουςα αρχή επιλζγει τον ανάδοχο 
με κλήρωςη μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλήρωςη γίνεται 
ενϊπιον τησ Επιτροπήσ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςότιμεσ προςφορζσ (άρθρο 90 παρ. 1 του ν.4412/16). 

θ. Στθν ςυνζχεια, θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει τθν απόφαςθ για το υπόψθ ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Θ 
απόφαςθ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο Σφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ και ςχετικι θλεκτρονικι 
ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του Συςτιματοσ αποςτζλλεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 και 89 του 
ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 88 και 89 του ν. 4412/2016.  

κ. Μετά τθν ωσ άνω ενθμζρωςθ των ςυμμετεχόντων επί τθσ εκδοκείςασ απόφαςθσ για το ανωτζρω ςτάδιο 
και μετά τθν άπρακτθ παρζλευςθ του χρόνου επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν (βλ. παρακάτω παράγραφο 3.4), 
ο προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ προκεςμίασ 20 
θμερϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ, οφείλει να υποβάλει θλεκτρονικά ςτον χϊρο «Συνθμμζνων Θλεκτρονικισ 
Ρροςφοράσ» και ειδικότερα ςτον (υπό)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ Αναδόχου» 
του ςυςτιματοσ, τα δικαιολογθτικά, ςε μορφι αρχείων .pdf, που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και 
αναφζρονται αναλυτικά ςτθν παράγραφο 2.2.8.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για 
τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτισ), ςε πρωτότυπα ι 
αντίγραφα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Πταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι. Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ 
δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι 
κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.  

Σε περίπτωςθ που κάποια εκ των υπόψθ δικαιολογθτικϊν/ςτοιχείων δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από 
τον ίδιο τον οικονομικό φορζα (προςφζροντα) και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι 
κα πρζπει, επί ποινισ απορρίψεωσ, αυτά να προςκομιςτοφν ςτο αρμόδιο όργανο ςε ζντυπθ μορφι, το 
αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι του φακζλου «Δικαιολογθτικά 
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Ρροςωρινοφ Αναδόχου», ςε ςφραγιςμζνο φάκελο που κα φζρει εξωτερικά τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Ρροςωρινοφ Αναδόχου». 

Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ προβεί ςε κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν 
νωρίτερα από τθν κακοριςκείςα χρονικι προκεςμία των 20 θμερϊν που του ζχει δοκεί, τότε οφείλει να 
ενθμερϊςει εγγράφωσ μζςω τθσ επικοινωνίασ του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ κατάκεςθσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν του, τόςο θλεκτρονικά ςτο ΕΣΘΔΘΣ, όςο 
και ςε ζντυπθ μορφι, ϊςτε θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του εν λόγω φακζλου να πραγματοποιθκεί πριν 
τθν λιξθ τθσ αυτισ προκεςμίασ. 

ι. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, από το αρμόδιο όργανο, του φακζλου «Δικαιολογθτικά Ρροςωρινοφ 
Αναδόχου» του προςφζροντοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), 
γίνεται 5 εργάςιμεσ θμζρεσ μετά και τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από 
ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που 
υπεβλικθςαν. Στουσ ςυμμετζχοντεσ που ζχουν υποβάλει παραδεκτζσ οικονομικά προςφορζσ, με μζριμνα 
του αρμοδίου οργάνου, πραγματοποιείται, μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του ςυςτιματοσ, 
ενθμζρωςθ για τθν κακοριςκείςα θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ τθσ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου. Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι 
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των 
δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου που αποςφραγίςκθκε. Γενικότερα, θ αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου πραγματοποιείται εφαρμοηόμενων 
αναλόγωσ, των αναφερομζνων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ ανωτζρω παραγράφου 3.1.1. 

ια. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ αποςφράγιςθ του ανωτζρω φακζλου το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζκδοςθ 
και υποβολι ςτθν ανακζτουςα αρχι, τελικοφ πρακτικοφ Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν και 
Δικαιολογθτικϊν Ρροςωρινοφ Αναδόχου (για τθ λιψθ και ζκδοςθ απόφαςθσ), ςτο οποίο: 

1. Αξιολογοφνται: 
(α) Οι οικονομικζσ προςφορζσ όλων των προςφερόντων υποψθφίων οικονομικϊν φορζων και 
κατατάςςονται με το κριτιριο κατακφρωςθσ 

 (β) Τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου. 

(2) Υποβάλλεται γνωμοδότθςθ για τθν λιψθ οριςτικισ απόφαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι επί των 
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ. Οι φάκελοι του διαγωνιςμοφ με τα προςκομιςκζντα 
δικαιολογθτικά για κάκε ςτάδιο, με μζριμνα του αρμοδίου οργάνου ςυνυποβάλλονται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι για τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

ιβ. Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αναρτάται θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ 
και ςχετικι θλεκτρονικι ειδοποίθςθ (μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ) με χριςθ του ςυςτιματοσ ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ για ενθμζρωςθ. 

2. Για τθν ανωτζρω περιγραφείςα διαδικαςία αξιολόγθςθσ κακϊσ και για τθ λιψθ απόφαςθσ επί των 
διαφόρων ςταδίων του διαγωνιςμοφ ιςχφουν γενικά τα ακόλουκα: 

α. Το αρμόδιο όργανο ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ από τθν τον Ανακζτουςα Αρχι 
μποροφν να απευκφνουν αιτιματα, θλεκτρονικά – μζςω τθσ παρεχόμενθσ από το ςφςτθμα εφαρμογισ, 
ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ – οικονομικοφσ φορείσ για παροχι διευκρινίςεων ι ςυμπλθρϊςεων επί 
νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό χριςτεσ – οικονομικοί φορείσ 
υποχρεοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ να παρζχουν θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ και 
κατά περίπτωςθ εγγράφωσ (αν ηθτθκεί) τισ ηθτοφμενεσ διευκρινίςεισ – ςυμπλθρϊςεισ εντόσ των 
προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται. Για τθν αποςαφινιςθ – ςυμπλιρωςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν 
ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 102 του ν.4412/16. 

β. Δεδομζνθσ τθσ δυνατότθτασ των προςφερόντων υποψθφίων οικονομικϊν φορζων για υποβολι 
ενςτάςεων και τθσ πορείασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, το χρονικό διάςτθμα για τον οριςμό τθσ 
αποςφράγιςθσ των δικαιολογθτικϊν των διαφόρων ςταδίων γίνεται κατά κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

γ. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ απαιτιςεισ ωσ αναφζρονται ςτουσ όρουσ τθσ 
Διακιρυξθσ, ι που είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτονται ωσ 
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απαράδεκτεσ, μετά από προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.  Λοιποί λόγοι απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ ωσ αναφζρονται, κατά περίπτωςθ, ςτα άρκρα τθσ Διακιρυξθσ. 

δ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, ενθμερϊνονται μζςω θλεκτρονικοφ μθνφματοσ με χριςθ του 
Συςτιματοσ, για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ αποδοχισ ι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ ςε κάκε ςτάδιο, ωσ 
αυτά προςδιορίςτθκαν παραπάνω. Θ ειδοποίθςθ αυτι πραγματοποιείται μετά τθν θλεκτρονικι ανάρτθςθ, 
τθσ ςχετικισ αποφάςεωσ ςτο Σφςτθμα. Κατά τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ υπόψθ 
ειδοποίθςθσ/ανακοίνωςθσ κεωρείται ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν λάβει πλζον πλιρθ γνϊςθ επί τθσ 
απόφαςθσ για το εκάςτοτε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ. Ωσ εκ τοφτου, θ εν λόγω θμερομθνία αποτελεί και το 
χρονικό ςθμείο από το οποίο εκκινεί θ νόμιμθ προκεςμία για τθν άςκθςθ τυχόν ενςτάςεων. Κατά τθν ίδια 
διαδικαςία υπολογίηονται και οι χρόνοι υποβολισ διευκρινιςεων ι ςυμπλθρϊςεων. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ ανάδοχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ ανάδοχου 

α. Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί 
ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ. (άρκρο 103 παρ. 2 του ν.4412/16). 

β. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

γ. Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i) Κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
ΕΕΕΣ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
ii) Δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 
iii) Από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ (λόγοι αποκλειςμοφ) και τα τυχόν κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τθσ 
παροφςασ. 
Σε περίπτωςθ που και ο επόμενοσ προςφζροντασ που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά τα οποία 
απαιτοφνται,  θ ανάκεςθ γίνεται ςτον αμζςωσ επόμενο ανάδοχο κ.ο.κ. 

δ. Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το ΕΕΕΣ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι 
για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

ε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  

ςτ. Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ του τελικοφ 
πρακτικοφ τθσ υποπαραγράφου 1(ια) τθσ ανωτζρω παραγράφου 3.1.2 από το αρμόδιο όργανο και τθ 
διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ  για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε 
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ (άρκρα 103 και 106 ν.4412/16). 
Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ του διαγωνιςμοφ, οι οικονομικοί φορείσ δεν κα ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ 
για οποιοδιποτε λόγο.  
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 η. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ υποπαραγράφου 1(ιβ) τθσ ανωτζρω παραγράφου 3.1.2. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του προςωρινοφ αναδόχου θ ανακζτουςα αρχι 
προβαίνει, μζςω του ςυςτιματοσ, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 
που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, (βάςει άρκρου 100 του ν. 4412/2016), ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016.   

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι :  
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το άρκρο 35 του ν. 
4129/2013 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του 
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ 
κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί, μζςω του Συςτιματοσ και 
των πιςτοποιθμζνων ςε αυτό χρθςτϊν τθσ, τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
του Συςτιματοσ, εφαρμοηομζνων των κειμζνων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, τθ 
διακιρυξθ και των διαδικαςιϊν τθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περιπτ. β τθσ παρ. 1 
του άρκρου 106 του ν.4412/16 

Συναφϊσ με τα προαναφερόμενα και βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 17 τθσ Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ Β 
1924), μζςω του Συςτιματοσ ιδίωσ: 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ειδοποιοφν εγγράφωσ τον προςωρινό 
ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του προςωρινοφ αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ των οικονομικϊν φορζων λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που 
υπζβαλλε ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μζςω του χϊρου του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ των γνωμοδοτικϊν οργάνων του άρκρου 221 του ν.4412/2016 προβαίνουν ςτθ 
διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και υποβάλλουν τα 
πρακτικά, γνωμοδοτιςεισ, ειςθγιςεισ τουσ προσ τθν ανακζτουςα αρχι/ ανακζτοντα φορζα. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κοινοποιοφν τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςυμμετζχοντεσ πλθν του προςωρινοφ αναδόχου, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςυμπεριλαμβανομζνων 
των πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου και τα αναρτοφν ςτον 
θλεκτρονικό χϊρο «Συνθμμζνων Ρροκθρυγμζνου Διαγωνιςμοφ». 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art317_1_b
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• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προςκαλοφν τον προςωρινό ανάδοχο 
να υποβάλλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του ν. 4412/2016.  
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κοινοποιοφν τθν απόφαςθ 
κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του φορζα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ αποςτζλλουν ειδικι πρόςκλθςθ ςτον 
ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ τθσ ςφμβαςθσ. 
• Ριςτοποιθμζνοι χριςτεσ του οικονομικοφ φορζα δφναται να προςκομίηουν ι ςυμπλθρϊνουν τα 
δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 103 του ν. 
4412/2016. 
Θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου πραγματοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ του 
θλεκτρονικοφ χϊρου «Συνθμμζνων Θλεκτρονικισ Ρροςφοράσ» του Συςτιματοσ. 
Θ προςκόμιςθ και ςυμπλιρωςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου ςφμφωνα με τθν παρ.2 του 
άρκρου 103 κακϊσ και θ υποβολι των επικαιροποιθμζνων δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
Συςτιματοσ. 
Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίωσ, υποβολι των πρακτικϊν, γνωμοδοτιςεων και ειςθγιςεων των 
γνωμοδοτικϊν οργάνων, οι ειδοποιιςεισ, κοινοποιιςεισ και προςκλιςεισ των ανακετουςϊν αρχϊν προσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ και τον προςωρινό ανάδοχο κακϊσ και κάκε άλλθ επικοινωνία μεταξφ 
οικονομικϊν φορζων και ανακετουςϊν αρχϊν. 
 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν 
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ  γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι 
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε 
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν. 4412/2016. 
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Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ Α.Ε.Ρ.Ρ. αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ 
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν 
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
Α.Ε.Ρ.Ρ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.4.1 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 338 του ν.4412/16  
εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1 Θ πλθρωμι κα πραγματοποιθκεί τμθματικά με ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ μετά τθν εκτζλεςθ 
κάκε παραγγελίασ και τθν διενζργεια ποςοτικισ-ποιοτικισ παραλαβισ. 

5.1.2 Οι πλθρωμζσ κα γίνονται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (παρ. 4, άρκρου 200 ν.4412/16) κακϊσ και κάκε άλλου 
δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 
5.1.3 Στθν αμοιβι του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων νόμιμεσ κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Χαρτόςθμο 3%  επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
ςυμπλθρωματικισ  ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017). 

δ) Χαρτόςθμο 3%  επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.  και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου. 

ε)  Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (Ν. 
2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει). 
 
Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ χωρίσ Φ.Ρ.Α.), παραμζνουν 
ςτακερά και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθ ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ 
τθσ προμικειασ. 
 
5.1.4 Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 
1.Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ ι ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ, 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ του υλικοφ ςτθν αποκικθ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016. 
2. Αποδεικτικό ειςαγωγισ των ειδϊν τθν αποκικθ του φορζα. 
3. Τιμολόγιο του αναδόχου εισ τριπλοφν 
4. Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν δφναται να ηθτείται και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 
προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.  
 

Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται μετά από τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ (με τον 
ζλεγχο του πρϊτου τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ-ζλεγχοσ διαγωνιςμοφ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου. Στθ ςυνζχεια ο ζλεγχοσ κα πραγματοποιείται από τα αρμόδια τμιματα του νοςοκομείου 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ (άρκρο 203 του ν. 4412/2016)  από τθ ςφμβαςθ και 
από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά 
υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 .  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, να υποβάλει 
προςφυγι ςφμφωνα με το άρκρο 205 του ν.4412/16. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά, κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ μζςα ςτον χρόνο 
παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτο χϊρο του Φαρμακείου ι ςε τυχόν άλλο χϊρο που κα του 
υποδειχκεί, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ, με ζξοδα, ευκφνθ και μζριμνα του ιδίου. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ 6 (ζξι) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
αποςτολισ ςτον ανάδοχο τθσ ανωτζρω εγγράφου παραγγελίασ από το νοςοκομείο, από αρμόδια επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει ςχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβισ. 

Θ παράδοςθ και εγκατάςταςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο τθσ Αιμοδοςίασ, κα γίνει με ευκφνθ και 
ζξοδα των προμθκευτϊν, εντόσ το πολφ 60 θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί το Νοςοκομείο και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν 
θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα άρκρα 206, 207 του ν.4412/16. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Ο ανάδοχοσ μετά από παραγγελία του Νοςοκομείου, είναι 
υποχρεωμζνοσ να παραδίδει τα είδθ και ςε επείγουςεσ-ζκτακτεσ περιπτϊςεισ ωσ ορίηεται παρακάτω. 

Ο ανάδοχοσ, εφόςον ειδοποιθκεί με οποιονδιποτε  τρόπο από το Νοςοκομείο για κάλυψθ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ, είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει άμεςα τα υλικά ςτο Νοςοκομείο και κατά τθ διάρκεια 
Αργιϊν ι/και Σαββατοκφριακων. Θ Εταιρεία ςτθν οποία κα κατακυρωκεί θ προμικεια είναι υποχρεωμζνθ 
να ανταποκρίνεται ςε κάκε ποςότθτα των υπό προμικεια ειδϊν ανεξαρτιτωσ θμζρασ, ϊρασ, καιρικϊν 
ςυνκθκϊν, απεργιϊν κλπ.  

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για τθν άμεςθ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε 24ωρθ βάςθ και κατά τθ 
διάρκεια Αργιϊν ι/και Σαββατοκφριακων. Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και 
πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ Αιμοδοςίασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει αξιόπιςτο ςφςτθμα λιψθσ παραγγελιϊν (κινθτι, ςτακερι 
τθλεφωνία, fax, email) για όλεσ τισ ϊρεσ και θμζρεσ τθσ εβδομάδασ. Σε περίπτωςθ βλάβθσ του δικτφου ι 
άλλθσ απρόβλεπτθσ κατάςταςθσ αδυναμίασ λιψθσ παραγγελίασ, ο ανάδοχοσ, με δικι του ευκφνθ, οφείλει 
να ενθμερϊνει άμεςα το Νοςοκομείο και ςτθ ςυνζχεια να μεριμνά ομοίωσ άμεςα για τθ λιψθ των 
παραγγελιϊν με δικζσ του ενζργειεσ (π.χ. με υπάλλθλο του).  
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Ο ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει τα ςυμβατικά είδθ ςτο Νοςοκομείο, μζςα ςτα χρονικά όρια που 
ορίηονται από τθν παραγγελία. Tα προςκομιηόμενα είδθ κα ςυνοδεφονται από το/τα προβλεπόμενο/α 
παραςτατικά αποςτολισ ςτο/ςτα οποίο κα αναγράφεται ευκρινϊσ το είδοσ, θ ποςότθτα και ότι άλλο 
ςτοιχείο είναι απαραίτθτο. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται, παρουςία Επιτροπισ Ραραλαβισ, με μεταφορικό μζςο του αναδόχου, χωρίσ 
καμία επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου.  Θ Επιτροπι  (πρωτοβάκμια ι/και δευτεροβάκμια) παραλαμβάνει 
ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του Ν. 4412/16, εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ ςυμβατικϊν ειδϊν και 
αντικατάςταςι τουσ ιςχφον τα οριηόμενα ςτο άρκρο 213 του Ν.4412/16. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται κατά προτίμθςθ  απζναντι των υπολοίπων πελατϊν του να εφοδιάηει ζγκαιρα 
το Νοςοκομείο, λαμβάνοντασ υπόψθ το ςκοπό του.  

Σε περίπτωςθ επίςθσ που ο ανάδοχοσ αδικαιολόγθτα κακυςτερεί να παραδϊςει τα είδθ τθσ παραγγελίασ 
ι παραλείψει οριςμζνα απ’ αυτά ι παραδίδει μικρότερεσ ποςότθτεσ των παραγγελκζντων, τότε 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από τον Ν.4412/16 κυρϊςεισ-πρόςτιμα και επίςθσ το Νοςοκομείο ζχει το 
δικαίωμα να αγοράςει τα είδθ είτε από τον προςφζροντα που υπζβαλε ςτον διαγωνιςμό τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ, ι 
με απ’ ευκείασ ανάκεςθ μετά από διαπραγμάτευςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, με 
καταλογιςμό ςε βάροσ του αναδόχου, τθσ τυχόν μεγαλφτερθσ διαφοράσ αξίασ προμικειασ του είδουσ. Το 
Νοςοκομείο διατθρεί τθν ευχζρεια να ειςπράξει τα πρόςτιμα είτε ςε μορφι παρακράτθςθσ από 
πλθρωμζσ, είτε με παρακράτθςθ από τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ. 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν του αναδόχου ι 
παράβαςθσ των όρων εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του, θ 
Ανακζτουςα Αρχι φςτερα δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ για 
το Ελλθνικό Δθμόςιο. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ και υποχρεοφται ο ανάδοχοσ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ από τθν 
παράβαςθ για τθν οποία επιβλικθκε θ ζκπτωςθ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό - παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα τυχόν εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό 
και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια 
επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2 Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 
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Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα.  

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό 

Βάςει άρκρων 210 ζωσ 212 του ν. 4412/16.  

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο 
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3 Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Πςον αφορά τα είδθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα πρζπει να παρζχονται δείγματα ςφμφωνα με τισ επί 
μζρουσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Ραράρτθμα Ι) ι κατόπιν αιτιςεωσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ.  

Κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, οι προμθκευτζσ πρζπει να ζχουν τθν δυνατότθτα επίδειξθσ 
διενζργειασ των εξετάςεων με τα προςφερόμενα υλικά και αναλυτζσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί από τθν 
επιτροπι αξιολόγθςθσ.  

  

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, (διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και τυχόν παρατάςεων αυτισ) ο 
ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το 
χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει 
οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά 
τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ, αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου τθν υποχρζωςθ τθσ 
τακτικισ ςυντιρθςθσ και επιδιόρκωςθσ των βλαβϊν, με όλα τα απαραίτθτα προσ τοφτο ανταλλακτικά 
εξαρτιματα και αναλϊςιμα, για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ ςφμβαςθ, περιλαμβανομζνων των αργιϊν 
και εορτϊν.  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
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ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται παρακάτω. Το πρωτόκολλο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Ρριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται  θ παροχι - κατάκεςθ από τον ανάδοχο «εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που 
προκαλοφνται από δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ 
λειτουργίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

 Το περιεχόμενό τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και των τυχόν 
παρατάςεων αυτισ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ, θ επιςτροφι  γίνεται μετά τθν αποκατάςταςθ των παρατθριςεων.  

 

 

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

 

ΚΕΚΕΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ                                                  

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα τμιματα που παρουςιάηονται ςτον ΡΙΝΑΚΑ Ι.1 που ακολουκεί: 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΥ 
Φ.Ρ.Α. 

1.  

Ρρομικεια αντιδραςτθρίων ανοςοαιματολογίασ κατάλλθλων για 
τισ κλαςςικζσ τεχνικζσ ςωλθναρίου (Ομάδα ΑΒΟ, Φαινότυποσ 
Rhesus, Αντιγόνο Kell) 

61.006,80 € 

2.  
Ρρομικεια αντιδραςτθρίων ανοςοαιματολογίασ κατάλλθλων για 
τισ κλαςςικζσ τεχνικζσ ςωλθναρίου (Υποομάδεσ Α) 4.200,00 € 

3.  
Ρρομικεια αντιδραςτθρίων ανοςοαιματολογίασ κατάλλθλων για 
τισ κλαςςικζσ τεχνικζσ ςωλθναρίου (Coombs) 42,00 €  

4.  
Ρρομικεια αντιδραςτθρίων ανοςοαιματολογίασ κατάλλθλων για 
τισ κλαςςικζσ τεχνικζσ ςωλθναρίου (Κλαςςικι Διαςταφρωςθ) 80,00 € 

5.  

Ρρομικεια αντιδραςτθρίων ανοςοαιματολογίασ κατάλλθλων για 
θμιαυτόματεσ και αυτόματεσ μεκόδουσ 
Α. Εξετάςεισ που αφοροφν κυρίωσ ςε δζκτεσ παραγϊγων αίματοσ 
(αςκενείσ) 

 

335.867,79 € 

6.  

Ρρομικεια αντιδραςτθρίων ανοςοαιματολογίασ κατάλλθλων για 
θμιαυτόματεσ και αυτόματεσ μεκόδουσ                                                                    
Β. Εξετάςεισ που αφοροφν κυρίωσ ςε δότεσ παραγϊγων αίματοσ 
(αιμοδότεσ) ι/και υποςτθρικτικά για αςκενείσ ςε θμζρεσ με 
μεγάλο όγκο δειγμάτων (εφθμερίεσ)  

 

 

258.720,00 € 

7.  
Ρρομικεια αντιδραςτθρίων Ιολογικοφ Ελζγχου 

186.454,00 € 

8.  
Ρρομικεια αντιδραςτθρίου επιβεβαιωτικοφ ελζγχου   
Ηπατίτιδασ C 3.000,00 € 

9.  
Ρρομικεια αυτόματου αιματολογικοφ αναλυτι για διενζργεια 
Γενικισ Αίματοσ 21.000,00 € 

10.  
Ανεξάρτθτοσ εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ Ανοςοαιματολογίασ 

8.060,00 € 

11.  

Ανεξάρτθτοσ εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ Ιολογικοφ Ελζγχου 
Α. Ανεξάρτθτα δείγματα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ για τον 
κακθμερινό ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ ορολογικζσ εξετάςεισ τθσ 
Αιμoδοςίασ 

23.760,00 € 

12.  
Ανεξάρτθτοσ εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ Ιολογικοφ Ελζγχου  
Β. PANEL αποδοχισ παρτίδων 55.440,00 € 

13.  
Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ Ιολογικοφ Ελζγχου 

6.000,00 € 

14. 
Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ Ανοςοαιματολογίασ 

3.600,00 € 

15.  
Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ Γενικισ Αίματοσ 

480,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 967.710,59 € 

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των ανωτζρω τμθμάτων ακολουκοφν. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ (ιςχφουν για όλα τα είδθ αντιδραςτθρίων): 

       ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΡΑΑΔΟΣΘ-ΑΡΟΣΥΣΘ 

1. Ο προςφζρων οφείλει, με ποινι απόρριψθσ, να αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ των 
αντιδραςτθρίων και το εργοςτάςιο καταςκευισ  

2. Θ ςυςκευαςία των αντιδραςτθρίων να είναι ίδια, ι αντίςτοιχθ με εκείνθ του 
εργοςταςίου παραγωγισ 

3. Να μθν υπάρχει οποιαδιποτε χρθματικι επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου μασ για υλικά 

ςυςκευαςίασ 

4. Τα αντιδραςτιρια να είναι πρόςφατθσ παραγωγισ και κατά τθν θμερομθνία 
παράδοςισ τουσ να μθν ζχει παρζλκει το 1/3, τουλάχιςτον, τθσ ςυνολικισ διάρκειασ 
ηωισ τουσ 

5. Τα προϊόντα να φζρουν οπωςδιποτε τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE  
6. Να ζχουν ζγκριςθ κυκλοφορίασ από FDA, ι/και Paul Erlich Institute (PEI), ι/και άλλο 

αντίςτοιχο διεκνι οργανιςμό 
7. Σε περίπτωςθ που παρατθρθκεί οποιαδιποτε αλλοίωςθ του προϊόντοσ πριν τθ λιξθ 

του ορίου χριςεϊσ του, και εφόςον ζχουν τθρθκεί οι προβλεπόμενεσ από τον 
καταςκευαςτι ςυνκικεσ αποκικευςισ του, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
αντικαταςτιςει τθν αλλοιωκείςα ποςότθτα 

8. Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ να αναγράφονται ςτθν Ελλθνικι, ι/και Αγγλικι 

γλϊςςα τα ακόλουκα: 

α) επωνυμία του καταςκευαςτι 
β) είδοσ του διαγνωςτικοφ προϊόντοσ 
γ) ποςότθτα προϊόντοσ 
δ) θμερομθνία ζωσ τθν οποία, το προϊόν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί χωρίσ να εκπίπτει θ 
επίδοςι του 
ε) ςυνκικεσ αποκικευςθσ 
ςτ) τυχόν προειδοποιιςεισ, ι/και προφυλάξεισ 
η) κωδικόσ παρτίδασ  

9. Κάκε ςυςκευαςία πρζπει είτε να περιζχει ΟΔΘΓΙΕΣ ΧΘΣΕΩΣ, είτε να ςυνοδεφεται από 

αντίςτοιχο θλεκτρονικό ζγγραφο. Οι οδθγίεσ χριςεωσ να είναι ςτθν Ελλθνικι, ι/και 

Αγγλικι και να αναφζρουν τουλάχιςτον τα κάτωκι: 

α) κάκε επιπλζον διαδικαςία, ι χειριςμό που απαιτείται πριν τθ χριςθ του 
διαγνωςτικοφ προϊόντοσ (πχ αναςφςταςθ) 
β) το κατάλλθλο είδοσ του δείγματοσ (πχ ορόσ) 
 γ) λεπτομερι περιγραφι τθσ ακολουκθτζασ διαδικαςίασ για τθ χριςθ του προϊόντοσ 

 

       ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ: 

1. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ να διακζτουν τον πλιρθ απαιτοφμενο θμιαυτόματο και 
αυτόματο ςυνοδό εξοπλιςμό (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

2. Τα αντιδραςτιρια, οι βακμονομθτζσ και οι οροί εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου που κα 
προςφερκοφν, κα πρζπει να είναι απόλυτα ςυμβατά με τουσ αναλυτζσ για τουσ 
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οποίουσ κα προςφερκοφν, εξαςφαλίηοντασ από κάκε άποψθ τθν ομαλι λειτουργία 
τουσ 

3. Με αποκλειςτικι ευκφνθ των εταιρειϊν, που κα αποδεικνφεται εγγράφωσ, κα πρζπει 

να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα για ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ Αιμοδοςίασ  

4. Οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ, κα αναλάβουν εγγράφωσ τθν 

υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ ςοβαρισ βλάβθσ, ι ςε 

περίπτωςθ κυκλοφορίασ μθχανιματοσ νζασ τεχνολογίασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ 

5. Οι εταιρείεσ ςτισ οποίεσ κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ κα αναλάβουν το κόςτοσ 

ςφνδεςθσ του λογιςμικοφ του εξοπλιςμοφ (αυτόματοι αναλυτζσ) με το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα που διακζτει θ Αιμοδοςία (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

6. Το ςφνολο των εργαςιϊν, των υλικϊν ςυντιρθςθσ και των επιςκευϊν των 

μθχανθμάτων κα βαρφνει τισ μειοδότριεσ εταιρείεσ. Θ κάκε μία από αυτζσ πρζπει να 

αναλάβει τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ ενόσ ελάχιςτου αποκζματοσ ανταλλακτικϊν για τα 

μθχανιματα που κα εγκαταςτιςει ςτο χϊρο μασ 

7. Οι εταιρείεσ κα αναλάβουν το κόςτοσ αςφάλιςθσ των μθχανθμάτων τουσ 

8. Τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο κα γίνεται προλθπτικι ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων 

του αυτόματου και του θμιαυτόματου ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ, και κα χορθγείται 

ζγγραφθ βεβαίωςθ από τθν εταιρεία για τθν καλι λειτουργία τουσ  

9. Θ παράδοςθ και εγκατάςταςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ ςτο χϊρο τθσ Αιμοδοςίασ, κα 

γίνει με ευκφνθ και ζξοδα των προμθκευτϊν, εντόσ το πολφ 60 θμερϊν από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ  
10. Οι εταιρείεσ που κα λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν το δικαίωμα να ελζγξουν εκ 

των προτζρων τουσ χϊρουσ τθσ Αιμοδοςίασ. Σε περίπτωςθ που για τθν εγκατάςταςθ 

των μθχανθμάτων τουσ, χρειάηεται διαρρφκμιςθ του χϊρου (προςκικθ ι απομάκρυνςθ 

πάγκων εργαςίασ κλπ), το κόςτοσ και το είδοσ των ενδεχόμενων διαρρυκμίςεων κα 

βαρφνουν τισ εταιρείεσ 

11. Θ εκπαίδευςθ των χρθςτϊν κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ ενόσ εξαμινου από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

12. Το κόςτοσ απομάκρυνςθσ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ μετά το τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

βαρφνει τον προμθκευτι. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να απομακρφνει τον εξοπλιςμό 

του εντόσ δφο (2) το πολφ μθνϊν από το τζλοσ τθσ ςφμβαςθσ του  

 

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ: 

1. Εκτόσ από τα αντιδραςτιρια των κλαςςικϊν τεχνικϊν τθσ Ανοςοαιματολογίασ και 

τον Εςωτερικό και Εξωτερικό ποιοτικό ζλεγχο όπου αιτοφμαςτε ακριβι ποςότθτα 

αντιδραςτθρίων (πχ Flacon, kit), οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που κατακζτουμε 

αιτοφνται αρικμό εξετάςεων. Ωσ μονάδα κεωροφμε τθν εξζταςθ και οι οικονομικζσ 

προςφορζσ από τισ εταιρείεσ οφείλουν να γίνουν με τιμι ανά εξζταςθ χωρίσ ΦΡΑ. 

Ωσ τιμι εξζταςθσ ορίηουμε όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια, διαλφτεσ, 

αναλϊςιμα μθχανθμάτων, βακμονομθτζσ και controls που απαιτοφνται για τθ 

διενζργεια τθσ απαιτουμζνθσ εξζταςθσ  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΑΙΟΥ 

 
1. Οι αντιοροί να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, με υψθλι ςυγγζνεια και ειδικότθτα  

2. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι κατάλλθλα για τθν τεχνικι του ςωλθναρίου (tube 

test) 

3. Οι αντιοροί για τον προςδιοριςμό ομάδοσ ΑΒΟ, Rhesus D, φαινοτφπου Rhesus (C, 

c, E, e) και αντιγόνου Kell  να είναι κατάλλθλοι και για τθν τεχνικι «επί πλακόσ» 

(slide method) 

4. Οι αντιοροί Α και Β να είναι μονοκλωνικοί IgM και να ζχουν υψθλι ευαιςκθςία, 

ϊςτε να ανιχνεφουν τθν ομάδα ΑΒΟ και ςε ερυκρά με χαμθλι αντιγονικότθτα. Οι 

αντιοροί να ζχουν διαφορετικό και προκακοριςμζνο χρϊμα (αντιδραςτιριο και 

ετικζττα) 

5. Τα αντιδραςτιρια να μθν περιζχουν μθ ειδικά αντιςϊματα, ϊςτε να 

αποφεφγονται τα ψευδϊσ κετικά αποτελζςματα  

6. Τα αντιδραςτιρια δε κα πρζπει να προκαλοφν διαςταυροφμενεσ αντιδράςεισ, ι 

φαινόμενο προηϊνθσ 

7. Ο αντιορόσ για τθν ανίχνευςθ τθσ ομάδοσ Α να ζχει τίτλο αντιςωμάτων  ≥ 1/256 

(για ερυκρά Α1), ενϊ ο αντιορόσ για τθν ανίχνευςθ τθσ ομάδοσ Β να ζχει τίτλο 

αντιςωμάτων ≥ 1/256 (για ερυκρά Β). Ο αντιορόσ Β δεν κα πρζπει να αντιδρά με 

επίκτθτο Β (acquired B) 

8. Ο αντιορόσ για τον προςδιοριςμό Rhesus D (κφρια χριςθ ςε αςκενείσ) πρζπει να 

είναι ανκρϊπειοσ, με χαμθλι περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνθ, μίγμα μονοκλωνικϊν 

αντιορϊν IgM/IgG και να ζχει τίτλο ≥ 1/128. Θ ανίχνευςθ των Dweak και DVI να 

γίνεται μόνο με δοκιμαςία ζμμεςθσ Coombs (Du) 

9. Οι αντιοροί για τον προςδιοριςμό του φαινοτφπου Rhesus (anti-C, anti-c, anti-E, 

anti-e) να είναι ανκρϊπειοι, μονοκλωνικοί IgM και να ζχουν υψθλό τίτλο 

αντιςωμάτων. Ειδικότερα οι αντιοροί C και c να ζχουν τίτλο αντιςωμάτων ≥ 1/16, 

ο αντιορόσ  E τίτλο ≥ 1/32, ενϊ ο αντιορόσ e τίτλο ≥ 1/8  

10. Τα αντιδραςτιρια που αφοροφν ςτον προςδιοριςμό ομάδοσ ΑΒΟ, Rhesus D, 

φαινοτφπου Rhesus (C, c, E, e) και αντιγόνου Kell, κα πρζπει, χωρίσ αραίωςθ, να 

προκαλοφν ςαφείσ ςυγκολλιςεισ  κατά τθν αντίδραςθ με εναιϊρθμα ερυκρϊν 3-

5%, ςε κερμοκραςία δωματίου 

11. Οι ςυγκολλιςεισ κα πρζπει να είναι εμφανείσ ςε χρόνο ≤ 2-3 λεπτϊν τθσ ϊρασ 

12. Τα αντιδραςτιρια να ζχουν επιπλζον όριο χριςεωσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, κατά 

τθν παράδοςι τουσ 

13. Πλα τα αντιδραςτιρια που περιζχουν βοδινό υλικό, πρζπει να ζχουν 

πιςτοποιθκεί ωσ απαλλαγμζνα νόςων και με χαμθλό κίνδυνο μετάδοςθσ 

Σπογγϊδουσ Εγκεφαλοπάκειασ 

14. Να πιςτοποιείται ότι οι δότεσ, ι οι κυτταρικζσ ςειρζσ που χρθςιμοποιικθκαν για 

τθν παραγωγι ανκρϊπειων αντιορϊν, ζχουν βρεκεί αρνθτικοί ςτουσ ιοφσ HIV, 

HBV, HCV και EBV 
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15. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ κα πρζπει να δφνανται να παρζχουν όλο το φάςμα 

αντιδραςτθρίων που είναι απαραίτθτα για τον προςδιοριςμό ομάδοσ ΑΒΟ, 

Rhesus D, φαινοτφπου Rhesus (C, c, E, e) και αντιγόνου Kell 

16. Για να υπάρχει ομοιογζνεια κατά τθν χριςθ και τθν ανάγνωςθ των 

αποτελεςμάτων, όλοι οι αντιοροί, που αφοροφν ςτον προςδιοριςμό ομάδοσ 

ΑΒΟ, Rhesus D, φαινοτφπου Rhesus (C, c, E, e) και αντιγόνου Kell, πρζπει να 

κατακυρωκοφν ςτον ίδιο μειοδότθ (ςυνολικόσ μειοδότθσ) 

17. Ο αντιςφαιρινικόσ ορόσ (anti-Human Globulin) πρζπει να ζχει ευρζωσ φάςματοσ 

δράςθ (anti-IgG και αντί-ςυμπλιρωμα) και να μθν προκαλεί αιμόλυςθ, ι 

ςυγκόλλθςθ μθ ευαιςκθτοποιθμζνων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. Το αντιδραςτιριο 

να είναι πράςινου χρϊματοσ, και όχι άχρωμο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

αναγνϊριςθ τθσ προςκικθσ του ςτα ςωλθνάρια 

18. Η Α1-λεκτίνθ, ο αντιςφαιρινικόσ ορόσ και θ λευκωματίνθ (bovine albumin) 22% 

δφνανται να κατακυρωκοφν ςε διαφορετικζσ μειοδότριεσ εταιρείεσ 

19. Τα αντιδραςτιρια κα πρζπει να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςεωσ, ι 

θλεκτρονικό ζγγραφο οδθγιϊν χριςεωσ 

20. Πλα τα αντιδραςτιρια να φζρουν ςιμανςθ CE mark (declaration of conformity), 

ενϊ οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ και τα εργοςτάςια παραςκευισ, πρζπει να 

διακζτουν πιςτοποιθτικό ISO μεταφραςμζνο από το Υπουργείο Εξωτερικϊν 

21. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ κα πρζπει να προςκομίςουν πελατολόγιο ςε 

Αιμοδοςίεσ τθσ Ελλάδοσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι των ΘΡΑ, κακϊσ και 

δθμοςιεφςεισ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία και 

αποτελεςματικότθτα των αντιδραςτθρίων τουσ 

22. Για να κατακυρωκοφν αντιδραςτιρια ςτα οποία το Τμιμα μασ δεν ζχει 

προθγοφμενθ εμπειρία, κα πρζπει να προθγθκεί δοκιμαςία τουσ ςε μεγάλο 

αρικμό δειγμάτων 

 

 
Επειδι ςτισ τεχνικζσ χειρόσ θ ακριβισ μζτρθςθ των ποςοτιτων δεν είναι εφικτι, ενϊ 
παράλλθλα ςτα φιαλίδια παραμζνουν μικρζσ ποςότθτεσ που είναι αδφνατο να 
χρθςιμοποιθκοφν (dead volume), κεωροφμε ότι για κάκε εξζταςθ απαιτοφνται ςτθν 
πραγματικότθτα δφο ςταγόνεσ αντιδραςτθρίου αντί τθσ μίασ που προτείνουν οι 
εταιρείεσ παραγωγισ και με αυτό τον τρόπο κακορίηονται οι αιτοφμενεσ ποςότθτεσ 
ανά αντιδραςτιριο  
 

 
 
 

Α/α  ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑ- 
ΣΙΑ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΡΟΫΡΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
ΦΡΑ 

1  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ IgM για 
τον προςδιοριςμό 

 
 
Fl 10ml  
(100 tests) 

 
 
600  
(60.000 tests) 

 
 
3,20/FL 

 
1.920,00 

+ 
249,60 
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του αντιγόνου A, 
χρϊματοσ μπλε 

(ΦΡΑ) 
 

2.169,60 

2  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ IgM για 
τον προςδιοριςμό 
του αντιγόνου B, 
χρϊματοσ κίτρινου 

 
 
Fl 10ml 
(100 tests) 

 
 
600  
(60.000 tests) 

 
 
3,20/Fl 

 
1.920,00 

+ 
249,60 
(ΦΡΑ) 

 
2.169,60 

3  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ  
αντί-A,B 

 
 
Fl 10ml 
(100 tests) 

 
 
360  
(36.000 tests) 

 
 
3,38/Fl 

 
1.216,80 

+ 
158,18 
(ΦΡΑ) 

 
1.374,98 

 

4  
Μίγμα 
μονοκλωνικϊν 
αντιορϊν 
IgM/IgGγια τον 
προςδιοριςμό του 
αντιγόνου D 

 
 
Fl 10ml 
(100 tests) 

 
 
750 
(75.000 tests) 

 
 
5,00/Fl 

  
3.750,00 

+ 
487,50 
(ΦΡΑ) 

 
4.237,50 

5  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ IgM για 
τον προςδιοριςμό 
του αντιγόνου C 

 
 
Fl 5ml 
(50 tests) 

 
 
500  
(25.000 tests)  

 
 
28,00/Fl 

 
14.000,00 

+ 
1.820,00 

(ΦΡΑ) 
 

15.820,00 
 

6  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ IgM για 
τον προςδιοριςμό 
του αντιγόνου c 

 
 
Fl 5ml 
(50 tests) 

 
 
400  
(20.000 tests) 

 
 
18,00/Fl 

 
7.200,00 

+ 
936,00 
(ΦΡΑ) 

 
8.136,00 

 

7  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ IgM για 
τον προςδιοριςμό 
του αντιγόνου E 

 
 
Fl 5ml 
(50 tests) 

 
 
500  
(25.000 tests) 

 
 
18,00/Fl 

 
9.000,00 

+ 
1.170,00 

(ΦΡΑ) 
 

10.170,00 
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8  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ IgM για 
τον προςδιοριςμό 
του αντιγόνου e 

 
 
Fl 5ml 
(50 tests) 

 
 
400 
(20.000 tests) 

 
 
30,00/Fl 

 
12.000,00 

+ 
1.560,00 

(ΦΡΑ) 
 

13.560,00 
 

9  
Μονοκλωνικόσ 
αντιορόσ  
αντί-Kell 

 
Fl 5ml (50 
tests), ι 
10ml 
(100 tests) 

 
 
500 Fl 5ml, ι 
250 Fl 10ml 
(25.000 tests) 

 
 
4,00/ml 

 
10.000,00 

+ 
1.300,00 

(ΦΡΑ) 
 

11.300,00 
 

10  
A1-lectin 

 
 
Fl 5ml 
(50 tests) 

 
 
600 (30.000 
tests/ζτοσ) 

 
 
7,00/Fl 

 
4.200,00 

+ 
546,00 
(ΦΡΑ) 

 
4.746,00 

 

11  
Anti-Human 
Globulin 
polyspecific (anti-
IgG, 
 anti-C3d) 
πράςινου 
χρϊματοσ 

 
 
Fl 10ml 

 
 
6 Fl 

 
 
7,00/Fl 

 
42,00 

+ 
5,46 

(ΦΡΑ) 
 

47,46 
 

12  
Bovine Albumin 
Solution 22% 

 
 
Bt  
3 x 10ml 

 
 
2 Bt 

 
 
40,00/Bt 

 
80,00 

+ 
10,40 
(ΦΡΑ) 

 
90,40 

 

      
73.821,54 
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 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΚΑΤΑΛΗΛΛΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ  

 
 
Οι διενεργοφμενεσ από το Τμιμα μασ εξετάςεισ αφοροφν ςε δζκτεσ, ι υποψιφιουσ δζκτεσ παραγϊγων 
αίματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των παςχόντων τθσ Μονάδασ Μεςογειακισ αναιμίασ), 
διαγνωςτικζσ εξετάςεισ νοςθλευομζνων ςε κλινικζσ του Γ.Ν.Α.  
«Γ. Γεννθματάσ», αλλά και των ιδιωτικϊν κεραπευτθρίων: «Υγεία», «Ερρίκοσ Ντυνάν» και «Ιατρικό 
Κζντρο Ακθνϊν», ςε εξωτερικοφσ αςκενείσ και ςε δότεσ παραγϊγων αίματοσ (αιμοδότεσ). 
 
 
Ο κακθμερινόσ όγκοσ των διενεργουμζνων εξετάςεων είναι μεγάλοσ, ενϊ οι απαιτιςεισ και το εφροσ 
των εξετάςεων αςκενϊν και αιμοδοτϊν διαφζρει. Για το λόγο αυτό, διαχωρίηουμε τισ απαραίτθτεσ 
εξετάςεισ ςε δφο μζρθ, κεωρϊντασ ότι με τον τρόπο αυτό μποροφν να προςφζρουν περιςςότερεσ 
εταιρείεσ. 
 
 
 
 
Υποςτθρίηουμε τθν απόλυτθ ανάγκθ ςυνεργαςίασ του Κζντρου μασ με περιςςότερεσ από μία 
εταιρείεσ, κακϊσ με τον τρόπο αυτό κεωροφμε ότι κα εξαςφαλιςτεί θ ζγκαιρθ και απρόςκοπτθ παροχι 
τθσ αναγκαίασ ποςότθτασ αντιδραςτθρίων, αλλά και κα αποτραπεί θ οιαδιποτε «ομθρία» τθσ 
Αιμοδοςίασ  από μία εταιρεία. 
 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
70% 

 

β Ροιότθτα και αξιοπιςτία αντιδραςτθρίων, είτε 
βάςει προθγοφμενθσ εμπειρίασ, είτε μετά από 
δοκιμαςία τουσ ςε αρικμό δειγμάτων, που κα 
ορίςει θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν 

 
 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι και πελατολόγιο  
10% 

 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 
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Το προςωπικό των Τμθμάτων Συμβατοτιτων και Ανοςοαιματολογίασ του Κζντρου Αίματοσ Γ.Ν.Α «Γ. 
Γεννθματάσ» είναι, από ετϊν, απολφτωσ εξοικειωμζνο με τισ τεχνικζσ αιμοςυγκόλλθςθσ ςε ςτιλεσ 
γζλθσ. Θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων των τεχνικϊν αυτϊν, αλλά και θ πολφχρονθ εμπειρία του 
προςωπικοφ, κεωροφμε ότι αποτελεί μια επιπλζον δικλείδα αςφαλείασ, ιδιαίτερα ςτον 
προμεταγγιςιακό ζλεγχο των αςκενϊν. Οποιαδιποτε αλλαγι ςε άλλεσ τεχνικζσ, κα ςιμαινε τθν 
υποχρεωτικι πολφμθνθ παράλλθλθ χριςθ, τόςο των παλαιϊν αντιδραςτθρίων γζλθσ, όςο και των 
νζων αντιδραςτθρίων. Για το λόγο αυτό, οι εξετάςεισ που αφοροφν κυρίωσ ςε δζκτεσ ι υποψιφιουσ 
δζκτεσ παραγϊγων αίματοσ, προκθρφςςονται αποκλειςτικά για αντιδραςτιρια κατάλλθλα για τθν ωσ 
άνω τεχνικι, χωρίσ να αμφιςβθτείται θ εγκυρότθτα οποιαςδιποτε άλλθσ μεκόδου. 
 

 

 

Α) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΥΙΩΣ ΣΕ ΔΕΚΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(ΑΣΘΕΝΕΙΣ) 

(υποχρεωτικι κατακφρωςθ ςε μία εταιρεία που κα διακζτει όλα τα αντιδραςτιρια και τον 
απαραίτθτο θμιαυτόματο και αυτόματο ςυνοδό εξοπλιςμό/ ςυνολικόσ μειοδότθσ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΗΛΗ ΓΕΛΗΣ (ΜΙΚΟΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΛΗΣ) 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ: 

1. Τα αντιδραςτιρια να ζχουν υψθλι ευαιςκθςία, αςφάλεια, επαναλθψιμότθτα 

αποτελεςμάτων και αξιοπιςτία 

2. Να δίνουν κακαρζσ και ςτακερζσ αντιδράςεισ  

3. Τα ενςωματωμζνα ςτισ ςτιλεσ γζλθσ αντιδραςτιρια ομάδων αίματοσ ΑΒΟ και Rhesus 

να είναι  μονοκλωνικισ, ι  ανκρϊπειασ  προζλευςθσ (Human) 

4. Οι κάρτεσ γζλθσ για τον κακοριςμό ομάδων αίματοσ ΑΒΟ και Rhesus D να διακζτουν 

και ςτιλθ control 

5. Οι κάρτεσ γζλθσ και οι απαραίτθτοι διαλφτεσ να ζχουν μεγάλθ διάρκεια χριςθσ μετά 

τθν παράδοςι τουσ 

6. Τα αντιδραςτιρια που περιζχουν ερυκροκφτταρα να ζχουν διάρκεια χριςεωσ πζραν 

των 25 θμερϊν μετά τθν παράδοςι τουσ  
7. Ο κακοριςμόσ μεμονωμζνων, ι πολλαπλϊν ερυκροκυτταρικϊν αντιγόνων (Cw, k, Kpa, 

Kpb, Jka, Jkb, Lea, Leb, P1, Lua, Lub) να γίνεται ςε ςτιλεσ  γζλθσ με ενςωματωμζνο 
αντιορό αρίςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ ευαιςκθςίασ  

8. Οι κάρτεσ γζλθσ για τθ διεξαγωγι εξετάςεων όπωσ Άμεςθ Coombs, Ζμμεςθ Coombs 
ςτουσ 37οC και διαςταφρωςθ ςτουσ 37οC, να ζχουν ενςωματωμζνο πολυδφναμο 
αντιςφαιρινικό ορό (anti-IgG και αντί-ςυμπλιρωμα) 

9. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ να διακζτουν όλα τα αντιδραςτιρια (κάρτεσ, διαλφτεσ, 
αντιοροφσ) για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων από το Τμιμα μασ εξετάςεων, ϊςτε να 
υπάρχει ομοιογζνεια των αποτελεςμάτων (επί ποινισ αποκλειςμοφ) 

10. Να υπάρχει πολυετισ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία χριςεωσ των αντιδραςτθρίων ςτθν 
Ελλάδα, που να αποδεικνφεται με επιςυναπτόμενο πελατολόγιο 

11. Πλα τα αντιδραςτιρια να φζρουν απαραίτθτα ςιμανςθ CE και πιςτοποιθτικά CE, ISO 
12. Να κατατεκεί βιβλιογραφία 
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ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΥΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ 

Τα αντιδραςτιρια πρζπει να είναι κατάλλθλα ϊςτε με τθν τεχνικι μικρομεκόδου γζλθσ (gel test) να 

είναι δυνατι θ διενζργεια των κάτωκι εξετάςεων:  

 

1. Kακοριςμόσ ομάδοσ: ευκεία ομάδα ΑΒΟ (Α, Β), ανάςτροφθ ομάδα (με ερυκρά Α1, Β) 

και προςδιοριςμόσ Rhesus D ςτθν ίδια κάρτα γζλθσ.  Θ κάρτα γζλθσ να διακζτει και 

ςτιλθ control 

2. Κακοριςμόσ ευκείασ ομάδασ ΑΒΟ (Α, Β, ΑΒ)και προςδιοριςμόσ Rhesus DVI(-)/ Rhesus 

DVI(+) ςτθν ίδια κάρτα γζλθσ. Θ κάρτα γζλθσ να διακζτει και ςτιλθ control 

3. Ανάςτροφθ ομάδα ΑΒΟ με ερυκρά Α1, Α2, Β, Ο 

4. Κακοριςμόσ υποομάδων ΑΒΟ με anti-Θ 

5.  Κακοριςμόσ πλιρουσ φαινοτφπου Rhesus (C, Cw, c, E, e) και αντιγόνου Kell ςτθν ίδια 

κάρτα γζλθσ 

6. Ρροςδιοριςμόσ αςκενοφσ Rhesus D (Dweak)  

7. Κακοριςμόσ μεμονωμζνων και πολλαπλϊν ερυκροκυτταρικϊν αντιγόνων ςε ςτιλεσ  γζλθσ, με 

ενςωματωμζνο αντιορό. Αφορά ςτα αντιγόνα Cw, k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb, Lea, Leb, P1, Lua, Lub, 

Μ, Ν 

8. Κακοριςμόσ μεμονωμζνων και πολλαπλϊν ερυκροκυτταρικϊν αντιγόνων ςε ςτιλεσ  γζλθσ με 

προςκικθ αντίςτοιχου αντιοροφ. Αφορά ςτα αντιγόνα Fya, Fyb, M, N, S, s 

9. Δοκιμαςία ςυμβατότθτασ χωρίσ  να  απαιτείται πλφςιμο ερυκροκυττάρων. Οι κάρτεσ γζλθσ για 

τθ δοκιμαςία ςυμβατότθτασ να περιζχουν πολυδφναμο αντιςφαιρινικό ορό 

10. Ρλιρθ δοκιμαςία ςυμβατότθτασ: ςυμβατότθτα A,B,D, διαςταφρωςθ με Coombs, 

διαςταφρωςθ με ζνηυμο και Αυτόλογο control 

11. Δοκιμαςία ανίχνευςθσ και ταυτοποίθςθσ μθ αναμενόμενων ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων 

ςτουσ 37οC (Coombs, ζνηυμο), ςε Θ.Δ, ςτουσ 4οC 

12. Δοκιμαςία ψυχροςυγκολλθτινϊν και τιτλοποίθςθ  

13. Άμεςθ δοκιμαςία Coombs με πολυδφναμο αντιςφαιρινικό ορό  

14. Ταξινόμθςθ αντιςωμάτων (IgG, IgM, IgA) και ςυμπλθρϊματοσ (C3c, C3d) με μονοδφναμουσ 

αντιοροφσ 

15. Ρροςδιοριςμόσ υποκλάςεων IgG (IgG1/3) 
 
 
 

ΑΡΑΑΙΤΗΤΟΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  
 

Θ μειοδότρια εταιρεία οφείλει να προςφζρει τον κάτωκι ςυνοδό εξοπλιςμό (όροσ απαράβατοσ): 

 

1. Δφο (2) φυγοκζντρουσ καρτϊν γζλθσ (Centrifuges) 
Κάκε μία φυγόκεντροσ να διακζτει κεφαλι με τουλάχιςτον 24 υποδοχζσ κατάλλθλεσ για κάρτεσ 
γζλθσ. Να είναι ακόρυβθ και να ελζγχεται θλεκτρονικά. Ο χρόνοσ και θ ταχφτθτα να είναι εκ των 
προτζρων ρυκμιηόμενα με ακρίβεια (905/910 rpm/10') και να εμφανίηονται οπτικά ςε οκόνθ. Να 
υπάρχει ακουςτικι ειδοποίθςθ ςτο τζλοσ τθσ φυγοκζντρθςθσ. 
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2. Δφο (2)  επωαςτιρεσ καρτϊν γζλθσ (Incubators) 
Κάκε επωαςτιρασ να διακζτει τουλάχιςτον 24 κζςεισ επϊαςθσ καρτϊν γζλθσ (ι ςωλθναρίων) ςε 

κερμοκραςία 37 C. Θ κερμοκραςία να είναι ελεγχόμενθ θλεκτρονικά. Ο χρόνοσ και θ κερμοκραςία 
να εμφανίηονται οπτικά ςε οκόνθ. 

3. Δφο (2) Στατϊ καρτϊν. 
        Στατϊ καρτϊν και ςωλθναρίων από plexiglass. 

4. Τζςςερισ (4) Δοςομετρθτζσ  (Dispensors) 
Οι Δοςομετρθτζσ να είναι επαναλαμβανόμενθσ διανομισ ςτακεροφ όγκου 0.5 ml και 1.0 ml για  τα 
διαλφματα, και να δζχονται φιαλίδια των 100ml, 500ml. 

5. Τζςςερισ (4) Αυτόματεσ Ριπζττεσ (Pipettors) 
Θ πιπζττα να είναι αυτόματθ και να διακζτει λειτουργία επαναλαμβανόμενου  πιπετταρίςματοσ και 
ρφκμιςθ για 10-12,5μl, 25μl, 50μl. Να είναι μικροφ βάρουσ, ϊςτε να γίνεται ο επαναλαμβανόμενοσ 
χειριςμόσ με ευκολία. Να διακζτει αυτόματθ απόρριψθ ρυγχϊν μιασ χριςεωσ 

*Υποχρεωτικι τεχνικι υποςτιριξθ ι/και προςωρινι αντικατάςταςθ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 

**O ανωτζρω εξοπλιςμόσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ το CE ςφμφωνα με τθν περί 
In Vitro Διαγνωςτικϊν οδθγία 98/79/EC και θ  καταςκευάςτρια εταιρεία να είναι κάτοχοσ 
πιςτοποιθτικοφ ISO  

 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ) 
 
Θ μειοδότρια εταιρεία οφείλει να προςφζρει ωσ ςυνοδό εξοπλιςμό Αυτόματο Ανοςοαιματολογικό 
Αναλυτι μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, και υψθλισ παραγωγικότθτασ, κατάλλθλο για τθν τεχνικι 
μικρομεκόδου γζλθσ (όροσ απαράβατοσ) 
 

 
1. Ο αυτόματοσ αναλυτισ να διακζτει προγράμματα για τισ εξισ δοκιμαςίεσ: 
 
- Κακοριςμό ευκείασ ομάδοσ αίματοσ ΑΒΟ/Rhesus D, πλιρουσ φαινοτφπου  Rhesus 

(C, c, E, e), υποομάδων, ανάςτροφθ ομάδα, επιβεβαίωςθ ομάδοσ ABD, μεμονωμζνα 
και ςε ςυνδυαςμοφσ αυτϊν 

- Ρροςδιοριςμόσ μεμονωμζνων αντιγόνων, ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν. Αφορά ςτα 
αντιγόνα: Cw, Kell, k, Kpa, Kpb, Lea, Leb, Lua, Lub, P1, Jka, Jkb, M, N, S, s, Fya, Fyb 

- Δοκιμαςία ςυμβατότθτασ  
- Ανίχνευςθ (screening) και ταυτοποίθςθ αλλοαντιςωμάτων με μία ι περιςςότερεσ 

τεχνικζσ (Coombs 37οC, ζνηυμο, κερμοκραςία περιβάλλοντοσ)  
- Άμεςθ δοκιμαςία Coombs με χριςθ πολυδφναμου αντιςφαιρινικοφ οροφ και 

ταξινόμθςθ αντιςωμάτων/ςυμπλθρϊματοσ 
 
2. Ο ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΘΛΘΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ: 

περιςςότερεσ από 60 ομάδεσ με ανάςτροφθ/ϊρα, περιςςότερα από 100 
screening/ϊρα  

3. ΝΑ ΥΡΟΣΤΘΙΗΕΙ ΤΘΝ ΤΕΧΝΙΚΘ ΜΙΚΟΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΛΘΣ (όροσ απαράβατοσ) 
4. Ο αναλυτισ να είναι τφπου walk away και το πρόγραμμα να είναι φιλικό  ςτο χριςτθ  
5. Ο χρόνοσ εκκίνθςθσ του αναλυτι να είναι μικρόσ (λίγα λεπτά). Θ θμεριςια ςυντιρθςθ του 

αναλυτι να γίνεται αυτόματα χωρίσ να απαιτείται κάποια επιπλζον παρζμβαςθ 
6. Να υπάρχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων, αντιδραςτθρίων και καρτϊν, 

τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) 
7. Ο αναλυτισ να είναι ανά πάςα ςτιγμι ζτοιμοσ να δεχτεί  νζα δείγματα. Θ τοποκζτθςθ 

και ο προγραμματιςμόσ νζων δειγμάτων να μθν επθρεάηει τθν ιδθ εκτελοφμενθ 
ρουτίνα, εκτόσ αν πρόκειται για επείγοντα δείγματα  

8. Να διακζτει τουλάχιςτον 90 κζςεισ τοποκζτθςθσ δειγμάτων ςε αποςπϊμενουσ 
υποδοχείσ (racks) 
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9. Να ζχει τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ δειγμάτων ςε προτεραιότθτα  
10. Να δζχεται δείγματα άμεςθσ προτεραιότθτασ (STAT) 
11. Να δζχεται ςωλθνάρια όλων των διακζςιμων διαςτάςεων 
12. Τα δείγματα να εξετάηονται ςτα αρχικά τουσ ςωλθνάρια (primary tubes) και να μθ 

χρειάηεται θ μετάγγιςι τουσ ςε άλλα 
13. Θ αναγνϊριςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων να γίνεται μζςω γραμμικοφ κϊδικα (barcode) 
14. Να διακζτει ανιχνευτι πιγματοσ και να γίνεται οπτικι, ι ακουςτικι ενθμζρωςθ του 

χειριςτι  
15. Να δζχεται και να διενεργεί εξετάςεισ ςε διαφορετικοφσ τφπουσ δειγμάτων: 
 
- ςυμπυκνωμζνα ερυκρά 
- ολικό αίμα  
- ορό 
- πλάςμα   
 
16. Να παραςκευάηει το κατάλλθλο εναιϊρθμα ερυκρϊν για τθ διενζργεια τθσ 

ηθτοφμενθσ εξζταςθσ 
17. Να αναδεφει εναιωριματα ερυκρϊν 
18. Να ανιχνεφει τθ ςτάκμθ του δείγματοσ 
19. Να διατρυπά αυτόματα το κάλυμμα αλουμινίου των καρτϊν μόνο των κζςεων που 

κα χρθςιμοποιθκοφν, ϊςτε να γίνεται εξοικονόμθςθ αντιδραςτθρίων 
20. Να δζχεται μερικϊσ χρθςιμοποιθμζνεσ κάρτεσ χωρίσ χρονικό περιοριςμό χριςθσ 

τουσ, εφόςον δεν ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ  
21. Να διακζτει μεγάλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ αντιδραςτθρίων (πχ ≥ 200 κάρτεσ, 

≥28 υγρά αντιδραςτιρια) 
22. Ο χριςτθσ να ενθμερϊνεται ανά πάςα ςτιγμι για τισ διακζςιμεσ ποςότθτεσ 

αντιδραςτθρίων και εάν αυτζσ είναι επαρκείσ για τισ προγραμματιςμζνεσ εξετάςεισ 
23. Ο χριςτθσ να ενθμερϊνεται κάκε ςτιγμι για τον υπολειπόμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ 

τθσ εξζταςθσ  
24. Τα αντιδραςτιρια να δφνανται να τοποκετοφνται ςε τυχαίεσ κζςεισ και ο αναλυτισ 

μζςω του γραμμικοφ κϊδικα να προςδιορίηει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (όνομα 
αντιδραςτθρίου, αρικμόσ παρτίδασ, θμερομθνία λιξθσ, διακζςιμθ ποςότθτα)  

25. Να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) φυγοκζντρουσ 
26. Ο αναλυτισ να διακζτει επαρκι αποκθκευτικό χϊρο για ςτερεά και υγρά απόβλθτα 

ϊςτε να καλφπτεται θ θμεριςια ρουτίνα. Θ ςτάκμθ τουσ  να ελζγχεται θλεκτρονικά 
και  να ενθμερϊνεται ο χειριςτισ όταν κα πρζπει να απομακρυνκοφν 

27. Θ εικόνα τθσ αντίδραςθσ να είναι υψθλισ ευκρίνειασ και να αποκθκεφεται 
θλεκτρονικά ςτθ μνιμθ του αναλυτι  

28. Το αποτζλεςμα τθσ αντίδραςθσ να διαβάηεται και ερμθνεφεται αυτόματα. Σε 
περίπτωςθ ακακόριςτου, ι αμφίβολου αποτελζςματοσ (μικτόσ πλθκυςμόσ, πολφ 
αςκενισ αντίδραςθ κλπ), να υπάρχει θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ του χριςτθ 
(δθλαδι, ο χριςτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα να αξιολογεί το αποτζλεςμα οπτικά 
και να το καταχωρεί) 

29. Να διακζτει ενςωματωμζνο ποιοτικό ζλεγχο με ζτοιμα αυτοματοποιθμζνα 
πρωτόκολλα για τα επιμζρουσ τμιματα  του (επωαςτιρασ, φυγόκεντροσ, ςφςτθμα 
διανομισ υγρϊν κλπ), κακϊσ και για τα αντιδραςτιρια που χρθςιμοποιεί  

30. Θ μειοδότρια εταιρεία οφείλει να προςφζρει εφεδρικό αυτόματο αναλυτι ίδιασ 
τεχνολογίασ (μικρότερθσ ι ίςθσ δυναμικότθτασ) 

31. Το χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό να ζχει πολφ υψθλά standards αςφαλείασ 
32. Να επικοινωνεί αμφίδρομα με το εξωτερικό πλθροφοριακό ςφςτθμα που είναι 

εγκατεςτθμζνο ςτθν Αιμοδοςία (LIS) για αυτόματθ παραγγελία εξετάςεων και 
αποςτολι των αποτελεςμάτων. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΡΙΒΑΥΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ (όροσ απαράβατοσ)  

33. Ο αναλυτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ το CE ςφμφωνα με τθν 
περί In Vitro Διαγνωςτικϊν οδθγία 98/79/EC και θ  καταςκευάςτρια εταιρεία να 
είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ ISO 
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Α/α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΕΟΚΚΕ 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

1 

13.03.01.22.
001 

 

Kακοριςμόσ 

ομάδοσ: ευκεία 

ομάδα ΑΒΟ (Α, Β), 

ανάςτροφθ ομάδα 

(με ερυκρά Α1, Β) 

και προςδιοριςμόσ 

Rhesus D ςτθν ίδια 

κάρτα γζλθσ.  Θ 

κάρτα γζλθσ να 

διακζτει και ςτιλθ 

control 
 

 
 
 
14.976 

 
 
 
3,90 

 
 
 
13% 
 
 

 
58.406,40 

+ 
7.592,83 

(ΦΡΑ) 
 

65.999,23 

2 

13.03.01.01.
001 

 

Κακοριςμόσ 

ευκείασ ομάδασ 

ΑΒΟ (Α, Β, ΑΒ)και 

προςδιοριςμόσ 

Rhesus DVI(-)/ 

Rhesus DVI(+) ςτθν 

ίδια κάρτα γζλθσ. Θ 

κάρτα γζλθσ να 

διακζτει και ςτιλθ 

control 
 

 
 
 
2.880 

 
 
 
3,70 

 
 
 
13% 

 
10.656,00 

+ 
1.385,28 

(ΦΡΑ) 
 

12.041,28 

3 

13.03.01.02.
001 

 

Ανάςτροφθ ομάδα 

ΑΒΟ με ερυκρά Α1, 

Α2, Β, Ο 
 

 
 
 
2.600 

 
 
 
3,3 

 
 
 
13% 

 
8.580,00 

+ 
1.115,40 

(ΦΡΑ) 
 

9695,40 
 

4 

13.03.01.21.
001 

Κακοριςμόσ 

υποομάδων ΑΒΟ 

με anti-Η 
 
 
 
 

 
 
 
216 

 
 
 
1,2 

 
 
 
13% 

 
259,20 

+ 
33,70 
(ΦΡΑ) 

 
292,90 

 

5 13.03.02.02.
001  
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13.03.02.90.
900 
13.03.05.90.
002 

Κακοριςμόσ 

πλιρουσ 

φαινοτφπου 

Rhesus (C, Cw, c, E, 

e) και αντιγόνου 

Kell ςτθν ίδια 

κάρτα γζλθσ 
 

 
2.784 

 
6,50 

 
13% 

18.096,00 
+ 

2.352,48 
(ΦΡΑ) 

 
20.448,48 

6 

13.03.02.20.
001 

 

Ρροςδιοριςμόσ 

αςκενοφσ Rhesus 

D (Dweak)  

 

 
 

 
 
 
3.000 

 
 
 
1,70 

 
 
 
13% 

 
5.100,00 

+ 
663,00 
(ΦΡΑ) 

 
5.763,00 

 

7 

13.03.05.90.
001 

 

Κακοριςμόσ  

πολλαπλϊν 

ερυκροκυτταρικϊν 

αντιγόνων ςε 

ςτιλεσ  γζλθσ, με 

ενςωματωμζνο 

αντιορό. Αφορά 

ςτα αντιγόνα Lea, 

Leb, P1, Lua, Lub. Θ 

κάρτα γζλθσ να 

διακζτει και ςτιλθ 

control 
 

 
 
 
180 

 
 
 
15,00 

 
 
 
13% 

 
2.700,00 

+ 
351,00 
(ΦΡΑ) 

 
3.051,00 

8 

13.03.05.90.
001 

 

Κακοριςμόσ  

πολλαπλϊν 

ερυκροκυτταρικϊν 

αντιγόνων ςε 

ςτιλεσ  γζλθσ, με 

ενςωματωμζνο 

αντιορό. Αφορά 

ςτα αντιγόνα  k, 

Kpa, Kpb, Jka, Jkb. 

Θ κάρτα γζλθσ να 

διακζτει και ςτιλθ 

control                                         

 
 
 
288 

 
 
 
15,00 

 
 
 
13% 

 
4.320,00 

+ 
561,60 
(ΦΡΑ) 

 
4.881,60 
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9 

13.03.05.90.
001 

Κακοριςμόσ  

πολλαπλϊν 

ερυκροκυτταρικϊν 

αντιγόνων ςε 

ςτιλεσ  γζλθσ με 

προςκικθ 

αντίςτοιχου 

αντιοροφ. Αφορά 

ςτα αντιγόνα Fya, 

Fyb, M, N, S, s 
 

 
 
 
180 

 
 
 
15,00 

 
 
 
13% 

 
2.700,00 

+ 
351,00 
(ΦΡΑ) 

 
3.051,00 

10 

13.03.03.90.
900 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Cw ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
2.592 

 
 
 
2,50 

 
 
 
13% 

 
6.480,00 

+ 
842,40 
(ΦΡΑ) 

 
7.322,40 

 

11 

13.03.05.90.
003 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου k 
(cellano) ςε κάρτεσ 
γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
1.728 

 
 
 
2,60 

 
 
 
13% 

 
4.492,80 

+ 
584,06 
(ΦΡΑ) 

 
5.076,86 

 

12 

13.03.05.90. 
006 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Lea ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
288 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
783,36 

+ 
101,84 
(ΦΡΑ) 

 
885,20 

 

13 

13.03.05.90. 
007 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Leb ςε 
κάρτεσ γζλθσ , με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
288 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
783,36 

+ 
101,84 
(ΦΡΑ) 

 
885,20 

 

14 
 

13.03.05.90. 
015 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Lua ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
288 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
783,36 

+ 
101,84 
(ΦΡΑ) 

 
885,20 
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15 

13.03.05.90. 
016 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Lub ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
288 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
783,36 

+ 
101,84 
(ΦΡΑ) 

 
885,20 

 

16 

13.03.05.90. 
014 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου P1 ςε 
κάρτεσ γζλθσ,  με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
288 

 
 
 
2,25 

 
 
 
13% 

 
648,00 

+ 
84,24 
(ΦΡΑ) 

 
732,24 

 

17 

13.03.05.90. 
004 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Jka ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
3.240 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
8.812,80 

+ 
1.145,66 

(ΦΡΑ) 
 

9.958,46 
 

18 

13.03.05.90. 
005 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Jkb ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
2.880 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
7.833,60 

+ 
1.018,37 

(ΦΡΑ) 
 

8.851,97 
 

19 

13.03.05.90. 
010 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου M ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
720 

 
 
 
2,00 

 
 
 
13% 

 
1.440,00 

+ 
187,20 
(ΦΡΑ) 

 
1.627,20 

 

20 

13.03.05.90. 
011 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου N ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
360 

 
 
 
2,00 

 
 
 
13% 

 
720,00 

+ 
93,60 
(ΦΡΑ) 

 
813,60 

 

21 

13.03.05.90. 
900 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Kpa ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 

 
 
 
648 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
1.762,56 

+ 
229,13 
(ΦΡΑ) 
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αντιορό  
1.991,69 

 

22 

13.03.05.90. 
900 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Kpb ςε 
κάρτεσ γζλθσ, με 
ενςωματωμζνο 
αντιορό 

 
 
 
144 

 
 
 
2,72 

 
 
 
13% 

 
391,68 

+ 
50,92 
(ΦΡΑ) 

 
442,60 

 

23 

13.03.05.90. 
008 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Fya 

 
 
 
2.592 

 
 
 
2,95 

 
 
 
13% 

 
7.646,40 

+ 
994,03 
(ΦΡΑ) 

 
8.640,43 

 

24 

13.03.05.90. 
009 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου Fyb 

 
 
 
2.592 

 
 
 
2,95 

 
 
 
13% 

 
7.646,40 

+ 
994,03 
(ΦΡΑ) 

 
8.640,43 

 

25 

13.03.05.90. 
012 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου S 

 
 
 
216 

 
 
 
2,95 

 
 
 
13% 

 
637,20 

+ 
82,84 
(ΦΡΑ) 

 
720,04 

26 

13.03.05.90. 
013 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου s 

 
 
 
216 

 
 
 
2,95 

 
 
 
13% 

 
 

637,20 
+ 

82,84 
(ΦΡΑ) 

 
720,04 

 

27 

13.03.04.20. 
001 

 
Δοκιμαςία Άμεςθσ 
Coombs ςε κάρτεσ 
γζλθσ με 
πολυδφναμο 
αντιςφαιρινικό ορό 

 
 
 
3.285 

 
 
 
1,30 

 
 
 
13% 

 
4.270,50 

+ 
555,16 
(ΦΡΑ) 

 
4.825,66 
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28 

13.03.04.22. 
001 

 
Ταξινόμθςθ 
αντιςωμάτων με 
μονοδφναμουσ 
αντιοροφσ IgG, IgA, 
IgM, C3c, C3d 

 
 
 
1.008 

 
 
 
11,20 

 
 
 
13% 

 
11.289,60 

+ 
1.467,65 

(ΦΡΑ) 
 

12.757,25 
 

29 

13.03.04.21. 
001 

 
Υποκλάςεισ 
IgG1/IgG3 

 
 
 
144 

 
 
 
34,00 

 
 
 
13% 

 
4.896,00 

+ 
636,48 
(ΦΡΑ) 

 
5.532,48 

 

30 

13.03.04.02. 
001 

 
Ανίχνευςθ 
αντιςωμάτων με 3, 
ι 4 ερυκρά 
γνωςτισ 
αντιγονικισ 
ςφνκεςθσ ςτουσ 
37οC (Ζμμεςθ 
Coombs/screening) 

 
 
 
10.400 

 
 
 
4,50 

 
 
 
13% 

 
46.800,00 

+ 
6.084,00 

(ΦΡΑ) 
 

52.884,00 
 

31 

13.03.04.03. 
001 

 
Ανίχνευςθ 
αντιςωμάτων με 3, 
ι 4 ερυκρά 
γνωςτισ 
αντιγονικισ 
ςφνκεςθσ, με 
ζνηυμο (Ζμμεςθ 
Coombs με ζνηυμο) 

 
 
 
7.800 

 
 
 
4,50 

 
 
 
13% 

 
35.100,00 

+ 
4.563,00 

(ΦΡΑ) 
 

39.663,00 
 

32 

13.03.04.03. 
002 

 
Panel 11 ερυκρϊν, 
γνωςτισ 
αντιγονικισ 
ςφνκεςθσ, για 
ταυτοποίθςθ 
ερυκροκυτταρικϊν 
αντιςωμάτων 

 
 
 
1.560 

 
 
 
11,00 

 
 
 
13% 

 
17.160,00 

+ 
2230,80 
(ΦΡΑ) 

 
19.390,80 

33 

13.03.04.03. 
003 

 
Panel 11 ερυκρϊν, 
γνωςτισ 
αντιγονικισ 
ςφνκεςθσ, για 
ταυτοποίθςθ 
ερυκροκυτταρικϊν 
αντιςωμάτων, με 
ζνηυμο 

 
 
 
780 

 
 
 
11,00 

 
 
 
13% 

 
8.580,00 

+ 
1.115,40 

(ΦΡΑ) 
 

9.695,40 
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34 

13.03.04.30. 
001 

 
Δοκιμαςία 
ςυμβατότθτασ ςε 
Coombs 37οC 

 
 
 
25.000 

 
 
 
1,28 

 
 
 
13% 

32.000,00 
+ 

4.160,00 
(ΦΡΑ) 

 
36.160,00 

 

35 

- 

 
Ρλιρθσ δοκιμαςία 
ςυμβατότθτασ 
 

 
 
 
2.304 
 

 
 
 
5,5 

 
 
 
13% 

 
12.672 

+ 
1.647,36 

(ΦΡΑ) 
 

14.319,36 
 

 

 

     
 

379.530,60 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
60% 

β Ροιότθτα και αξιοπιςτία βάςει προθγοφμενθσ 
εμπειρίασ 

 
15% 

2 ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα, ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κλπ) 

 
10% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ   
5% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 
εμπειρία, πελατολόγιο 

 
10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  
10% 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 
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Β) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΚΥΙΩΣ ΣΕ ΔΟΤΕΣ ΡΑΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
(ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ), 

Ή/ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΙΣ ΗΜΕΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΟΓΚΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
(ΕΦΗΜΕΙΕΣ) 

(υποχρεωτικι κατακφρωςθ ςε μία εταιρεία που να διακζτει όλα τα αντιδραςτιρια και τον 
απαραίτθτο αυτόματο εξοπλιςμό/ ςυνολικόσ μειοδότθσ. Η εταιρεία μπορεί να είναι θ ίδια, ι κατά 

προτίμθςθ διάφορθ από εκείνθ των αντιδραςτθρίων για τουσ δζκτεσ παραγϊγων αίματοσ) 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ: 

1. Τα αντιδραςτιρια να ζχουν υψθλι ευαιςκθςία, αςφάλεια, επαναλθψιμότθτα 

αποτελεςμάτων και αξιοπιςτία 

2. Να δίνουν κακαρζσ και ςτακερζσ αντιδράςεισ  

3. Τα ενςωματωμζνα αντιδραςτιρια για τον κακοριςμό ομάδων αίματοσ ΑΒΟ και Rhesus 

να είναι  μονοκλωνικισ, ι  ανκρϊπειασ  προζλευςθσ (Human) 

4. Ο κακοριςμόσ εκάςτθσ ομάδασ αίματοσ ΑΒΟ και Rhesus D, ανεξαρτιτωσ τεχνικισ, να 

ςυνοδεφεται υποχρεωτικά και από μάρτυρα (control) 

5. Πλα τα αντιδραςτιρια, τα αναλϊςιμα και οι απαραίτθτοι διαλφτεσ, να ζχουν μεγάλθ 

διάρκεια χριςθσ μετά τθν παράδοςι τουσ 

6. Τα αντιδραςτιρια που περιζχουν ερυκροκφτταρα να ζχουν διάρκεια χριςεωσ πζραν 

των 25 θμερϊν μετά τθν παράδοςι τουσ  
7. Ο κακοριςμόσ των αντιγόνων Cw και k (cellano) να γίνονται με αντιοροφσ 

(ενςωματωμζνουσ ι μθ) αρίςτθσ ποιότθτασ και υψθλισ ευαιςκθςίασ  
8. Η διεξαγωγι εξετάςεων όπωσ Άμεςθ Coombs και ανίχνευςθ μθ αναμενόμενων 

ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων ςτουσ 37οC (Ζμμεςθ Coombs/screening) να γίνονται 
με τθ χριςθ πολυδφναμου αντιςφαιρινικοφ οροφ, δθλαδι anti-IgG και αντί-
ςυμπλιρωμα (ενςωματωμζνου ι μθ) 

9. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ να διακζτουν όλα τα αντιδραςτιρια (κάρτεσ ι 
μικροπλάκεσ, διαλφτεσ, αντιοροφσ, αναλϊςιμα) για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων 
από το Τμιμα μασ εξετάςεων, ϊςτε να υπάρχει ομοιογζνεια των αποτελεςμάτων (επί 
ποινισ αποκλειςμοφ) 

10. Να υπάρχει πολυετισ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία χριςεωσ των αντιδραςτθρίων ςτθν 
Ελλάδα, που να αποδεικνφεται με επιςυναπτόμενο πελατολόγιο 

11. Πλα τα αντιδραςτιρια να φζρουν απαραίτθτα ςιμανςθ CE και πιςτοποιθτικά CE, ISO 
12. Να κατατεκεί βιβλιογραφία 

 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΥΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ 

Τα αντιδραςτιρια πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθ διενζργεια των κάτωκι εξετάςεων ςε αιμοδότεσ, ι 

αςκενείσ:  

1. Kακοριςμόσ ομάδοσ αίματοσ: ευκεία ομάδα ΑΒΟ (Α, Β), ανάςτροφθ ομάδα (Α1, Β) και 

προςδιοριςμόσ Rhesus D  

2. Κακοριςμόσ πλιρουσ φαινοτφπου Rhesus (C, c, E, e)  

3. Κακοριςμόσ αντιγόνου Kell  

4. Κακοριςμόσ αντιγόνου Cw 

5. Κακοριςμόσ αντιγόνου k (cellano) 

6. Δοκιμαςία ανίχνευςθσ μθ αναμενόμενων ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων με χριςθ 3, 

ι 4 κυττάρων γνωςτισ αντιγονικισ ςφνκεςθσ, ςτουσ 37οC (Ζμμεςθ Coombs) 

7. Άμεςθ δοκιμαςία Coombs  
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ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ) 
(κατάλλθλοσ για τθν τεχνικι γζλθσ, ι μικροςφαιριδίων, ι μικροπλακϊν) 

 
1. Ο αυτόματοσ αναλυτισ να διακζτει προγράμματα για τισ εξισ δοκιμαςίεσ: 
 
- Κακοριςμό ευκείασ ομάδοσ αίματοσ ΑΒΟ και ανάςτροφθσ ομάδοσ ΑΒΟ με τθ χριςθ 

γνωςτϊν ερυκρϊν Α1, Β 
- Κακοριςμό Rhesus D  
- Κακοριςμό πλιρουσ φαινοτφπου  Rhesus (C, c, E, e) 
- Ρροςδιοριςμόσ μεμονωμζνων αντιγόνων ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν. Αφορά ςτα 

αντιγόνα: Kell, Cw και k(cellano) 
- Ανίχνευςθ μθ αναμενϊμενων ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων, με Coombs ςτουσ 

37οC (screening) 
- Άμεςθ δοκιμαςία Coombs 
 
2. Ο ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΘΛΘΣ ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ: 

περιςςότερεσ από 40 ομάδεσ με ανάςτροφθ/ϊρα, περιςςότερα από 50 
screening/ϊρα 

3. Ο αναλυτισ να είναι τφπου walk away και το πρόγραμμα να είναι φιλικό  ςτο χριςτθ  
4. Ο χρόνοσ εκκίνθςθσ του αναλυτι να είναι μικρόσ (λίγα λεπτά). Θ θμεριςια ςυντιρθςθ του 

αναλυτι να γίνεται αυτόματα χωρίσ να απαιτείται κάποια επιπλζον παρζμβαςθ 
5. Να υπάρχει δυνατότθτα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων, αντιδραςτθρίων και καρτϊν, ι 

μικροπλακϊν, τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access)  
6. Ο αναλυτισ να είναι ανά πάςα ςτιγμι ζτοιμοσ να δεχτεί  νζα δείγματα 
7. Να ζχει τθ δυνατότθτα κακοριςμοφ δειγμάτων ςε προτεραιότθτα  
8. Να δζχεται δείγματα άμεςθσ προτεραιότθτασ (STAT) 
9. Θ τοποκζτθςθ και ο προγραμματιςμόσ των δειγμάτων ςτον αναλυτι να μθν επθρεάηει 

τθν ιδθ εκτελοφμενθ ρουτίνα, εκτόσ αν πρόκειται για επείγοντα δείγματα  
10. Να διακζτει τουλάχιςτον 80 κζςεισ τοποκζτθςθσ δειγμάτων ςε αποςπϊμενουσ 

υποδοχείσ (racks) 
11. Να δζχεται ςωλθνάρια όλων των διακζςιμων διαςτάςεων 
12. Τα δείγματα να εξετάηονται ςτα αρχικά τουσ ςωλθνάρια (primary tubes) και να μθ 

χρειάηεται θ μετάγγιςι τουσ ςε άλλα 
13. Θ αναγνϊριςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων να γίνεται μζςω γραμμικοφ κϊδικα 

(barcode) 
14. Να διακζτει ανιχνευτι πιγματοσ και να γίνεται οπτικι, ι ακουςτικι ενθμζρωςθ του 

χειριςτι  
15. Να δζχεται και να διενεργεί εξετάςεισ ςε διαφορετικοφσ τφπουσ δειγμάτων: 
 
- ςυμπυκνωμζνα ερυκρά 
- ολικό αίμα  
- ορό 
- πλάςμα   
 
16. Να παραςκευάηει το κατάλλθλο εναιϊρθμα ερυκρϊν για τθ διενζργεια τθσ 

ηθτοφμενθσ εξζταςθσ 
17. Να αναδεφει εναιωριματα ερυκρϊν 
18. Να ανιχνεφει τθ ςτάκμθ του δείγματοσ 
19. Για τισ προςφζρουςεσ εταιρείεσ που διακζτουν κάρτεσ (γζλθσ, ι μικροςφαιριδίων), 

ο αυτόματοσ αναλυτισ τουσ πρζπει να διατρυπά αυτόματα το κάλυμμα αλουμινίου 
των καρτϊν μόνο των κζςεων που κα χρθςιμοποιθκοφν, ϊςτε να γίνεται 
εξοικονόμθςθ αντιδραςτθρίων 

20. Για τισ προςφζρουςεσ εταιρείεσ που διακζτουν κάρτεσ (γζλθσ, ι 
μικροςφαιριδίων) ι μικροπλάκεσ, ο αναλυτισ τουσ πρζπει να δζχεται μερικϊσ 
χρθςιμοποιθμζνεσ κάρτεσ, ι μικροπλάκεσ χωρίσ χρονικό περιοριςμό χριςθσ τουσ, 
εφόςον δεν ζχει παρζλκει θ θμερομθνία λιξθσ  

21. Να διακζτει μεγάλουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ αντιδραςτθρίων (πχ  ≥ 200 κάρτεσ, 
ι 15 μικροπλάκεσ κλπ) 
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22. Ο χριςτθσ να ενθμερϊνεται ανά πάςα ςτιγμι για τισ διακζςιμεσ ποςότθτεσ 
αντιδραςτθρίων και εάν αυτζσ είναι επαρκείσ για τισ προγραμματιςμζνεσ εξετάςεισ 

23. Ο χριςτθσ να ενθμερϊνεται κάκε ςτιγμι για τον υπολειπόμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ 
τθσ εξζταςθσ  

24. Τα αντιδραςτιρια να δφνανται να τοποκετοφνται ςε τυχαίεσ κζςεισ και ο αναλυτισ 
μζςω του γραμμικοφ κϊδικα να προςδιορίηει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (όνομα 
αντιδραςτθρίου, αρικμόσ παρτίδασ, θμερομθνία λιξθσ, διακζςιμθ ποςότθτα)  

25. Ο αναλυτισ να διακζτει επαρκι αποκθκευτικό χϊρο για ςτερεά και υγρά απόβλθτα 
ϊςτε να καλφπτεται θ θμεριςια ρουτίνα. Θ ςτάκμθ τουσ  να ελζγχεται θλεκτρονικά 
και  να ενθμερϊνεται ο χειριςτισ όταν κα πρζπει να απομακρυνκοφν 

26. Θ εικόνα τθσ αντίδραςθσ να είναι υψθλισ ευκρίνειασ και να αποκθκεφεται 
θλεκτρονικά ςτθ μνιμθ του αναλυτι  

27. Το αποτζλεςμα τθσ αντίδραςθσ να διαβάηεται και ερμθνεφεται αυτόματα. Σε 
περίπτωςθ ακακόριςτου, ι αμφίβολου αποτελζςματοσ (μικτόσ πλθκυςμόσ, πολφ 
αςκενισ αντίδραςθ κλπ)  , να υπάρχει θ δυνατότθτα παρζμβαςθσ του χριςτθ (να 
ζχει δθλαδι τθ δυνατότθτα ο χριςτθσ να αξιολογεί το αποτζλεςμα οπτικά και να 
το καταχωρεί) 

28. Να διακζτει ενςωματωμζνο εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο με ζτοιμα 
αυτοματοποιθμζνα πρωτόκολλα για τα επιμζρουσ τμιματα  του (επωαςτιρασ, 
φυγόκεντροσ, ςφςτθμα διανομισ υγρϊν κλπ), κακϊσ και για τα αντιδραςτιρια που 
χρθςιμοποιεί  

29. Το χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό να ζχει πολφ υψθλά standards αςφαλείασ 
30. Να επικοινωνεί αμφίδρομα με το εξωτερικό πλθροφοριακό ςφςτθμα που είναι 

εγκατεςτθμζνο ςτθν Αιμοδοςία (LIS) για αυτόματθ παραγγελία εξετάςεων και 
αποςτολι των αποτελεςμάτων. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΡΙΒΑΥΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΑ ΕΤΑΙΕΙΑ (όροσ απαράβατοσ)  

31. Θ μειοδότρια εταιρεία οφείλει να προςφζρει εφεδρικό αυτόματο αναλυτι ίδιασ 
τεχνολογίασ (μικρότερθσ, ι ίςθσ δυναμικότθτασ) 

32. Ο αναλυτισ να διακζτει πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ωσ προσ το CE ςφμφωνα με τθν 
περί In Vitro Διαγνωςτικϊν οδθγία 98/79/EC και θ  καταςκευάςτρια εταιρεία να 
είναι κάτοχοσ πιςτοποιθτικοφ ISO 

 
 

Α/α ΚΕΟΚΚΕ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟ- 
ΓΙΣΜΟΣ 

1 13.03.03.
01.001 

 
Κακοριςμόσ ομάδοσ: 
ευκεία ομάδα ΑΒΟ 
(Α,Β), ανάςτροφθ 
ομάδα ΑΒΟ(με 
γνωςτά ερυκρά 
Α1,Β), κακοριςμόσ 
Rhesus D 

 
 
25.000 

 
 
3,90 

 
 
13% 

 
97.500,00 

+ 
12.675,00 

(ΦΡΑ) 
 

110.175,00 

2 13.03.02.
02.001 
13.03.02.
90.900 
13.03.05.
90.002 

 
Κακοριςμόσ 
πλιρουσ 
φαινοτφπου Rhesus 
(C, c, E, e), αντιγόνου 
Cw και αντιγόνου 
Kell 

 
 
18.000 

 
 
6,50 

 
 
13% 

 
117.000,00 

+ 
15.210,00 

(ΦΡΑ) 
 

132.210,00 
 

3 13.03.05.
90.003 

 
Κακοριςμόσ 
αντιγόνου k (cellano) 

 
 
3.800 

 
 
3,00 

 
 
13% 

 
11.400,00 

+ 
1482,00 
(ΦΡΑ) 
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12.882,00 

 

4 13.03.04.
02.001 

 
Ανίχνευςθ μθ 
αναμενόμενων 
ερυκροκυτταρικϊν 
αντιςωμάτων με 
Coombs ςτουσ 37C 
(Ζμμεςθ 
Coombs/screening)  

 
 
9.000 

 
 
3,50 

 
 
13% 

 
31.500,00 

+ 
4.095,00 

(ΦΡΑ) 
 

35.595,00 
 

5 13.03.04.
20.001 

 
Άμεςθ Coombs με 
χριςθ πολυδφναμου 
αντιςφαιρινικοφ  

 
 
1.000 

 
 
1,32 

 
 
13% 

 
1.320,00 

+ 
171,60 
(ΦΡΑ) 

 
1.491,60 

 

       
292.353,60 

 

 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  
α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ 
 

70% 
2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ  
α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα, ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κλπ) 

 
15% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ  
5% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 
 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 

εμπειρία, πελατολόγιο 
 

10% 
 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  

10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ     
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
(υποχρεωτικι κατακφρωςθ ςε μία εταιρεία που κα διακζτει όλα τα αντιδραςτιρια 

και τον απαραίτθτο αυτόματο ςυνοδό εξοπλιςμό/ ςυνολικόσ μειοδότθσ. Αφορά 
ςτισ εξετάςεισ: HBsAg, HIV I/II, HTLV I/II, anti-HCV, anti-HBs, anti-HBcore, anti-

HBcore IgM, anti-HBe, HBeAg, anti-HAV IgM, Syphilis ) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ   

ΗBsAg 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό του αντιγόνου τθσ Θπατίτιδασ Β ςε ορό, ι 

πλάςμα, να είναι τελευταίασ γενεάσ και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο 

ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ  να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται 

θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων, λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 99,8% και θ ειδικότθτα τθσ εξζταςθσ να είναι 

τουλάχιςτον 99,9% 

4. Τα αντιδραςτιρια κα πρζπει αποδεδειγμζνα να ζχουν αξιολογθκεί επιτυχϊσ και για τθν 

ανίχνευςθ των μεταλλάξεων του HbsAg. Να επιςυναφκεί το εςϊκλειςτο του αντιδραςτθρίου 

και ςχετικι βιβλιογραφία 

5. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 

 

Anti-ΗCV 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των αντιςωμάτων ζναντι του ιοφ τθσ 

Θπατίτιδασ C ςε ορό, ι πλάςμα, να είναι τελευταίασ γενεάσ και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ 

αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ  να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται 

θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων, λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Να ανιχνεφονται αποδεδειγμζνα τουλάχιςτον οι αντιγονικζσ περιοχζσ NS3 και NS4  του πυρινα 

του ιοφ. Να επιςυναφτεί ςχετικι βιβλιογραφία 

4. Θ ευαιςκθςία να είναι τουλάχιςτον 99% και θ ειδικότθτα τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 

>99,0%. 

5. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ  

 
ΗIV I/II Αg/Ab (Combo) 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προςδιοριςμό  αντιςωμάτων  ζναντι των ιϊν 

HIV-1,  ΗΙV-1 group O και  HIV-2,  κακϊσ και του αντιγόνου p24 ςε ορό, ι πλάςμα, να είναι 

τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι 

τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ  να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται 

θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων, λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ανίχνευςθ του HIV-1, ΘΙV-1 group O και HIV-2 να γίνεται άμεςα, και όχι με διαςταυροφμενθ 

αντίδραςθ. Να επιςυναφκεί ςχετικι βιβλιογραφία 
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4. Θ ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ ωσ προσ τθν ανίχνευςθ των αντιςωμάτων να είναι 100 % και για 

τουσ δφο ιοφσ HIV-1 και HIV-2,  ενϊ θ ειδικότθτα να είναι τουλάχιςτον 99.5%. Θ ευαιςκθςία τθσ 

εξζταςθσ ωσ προσ τθν ανίχνευςθ του αντιγόνου p24 να είναι < 50 pg/ml , ι 2 IU/ml 

5. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 

 

  Syphilis 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των αντιςωμάτων ζναντι του Treponema 

pallidum (ωχράσ ςπειροχαίτθσ) ςε ορό, ι πλάςμα, να είναι τελευταίασ γενεάσ και να 

εφαρμόηονται ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ 

προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ  να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται 

θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Να εξαςφαλίηεται θ μικρότερθ δυνατι διαςταυροφμενθ αντίδραςθ από πικανά αντιςϊματα 

ζναντι άλλων οργανιςμϊν που προκαλοφν λοιμϊδθ νοςιματα, ι από άλλεσ περιπτϊςεισ που 

μπορεί να οφείλονται ςε άτυπθ δραςτθριότθτα του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

4. Να χρθςιμοποιοφνται τα τρία βαςικά αναςυνδυαςμζνα αντιγόνα (TpN15, TpN17, TpN47) για 

τθν ανίχνευςθ των αντιςωμάτων ζναντι του Treponema pallidum  

5. Θ ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ ωσ προσ τθν ανίχνευςθ των αντιςωμάτων να είναι 100% και θ 

ειδικότθτα να είναι >99,70% 

6. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 

 

Anti-HTLV I/II 

1. Tα αντιδραςτιρια να είναι τελευταίασ γενεάσ για τον ταυτόχρονο ποιοτικό προςδιοριςμό 

αντιςωμάτων ζναντι των ιϊν HTLV I, ΘTLV II ςε ορό, ι πλάςμα και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ 

αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ  να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται 

θ αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ανίχνευςθ του HTLV I και HTLV II να γίνεται άμεςα και όχι με διαςταυροφμενθ αντίδραςθ 

4. Θ ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι 100% και για τουσ δφο ιοφσ HTLV I και HTLV II,  ενϊ θ 

ειδικότθτα  να είναι τουλάχιςτον 99,5%  

5. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 

 

Anti-HB core (IgG & IgM) 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των αντιςωμάτων ζναντι του πυρθνικοφ 

αντιγόνου τθσ Θπατίτιδασ Β ςε ορό, ι πλάςμα να είναι τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται 

ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ 

(random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται θ 

αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι 98,5%, ενϊ θ ςυνολικι ειδικότθτα  να είναι 

τουλάχιςτον 99,3% 

4. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 
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Anti-HBs 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποςοτικό προςδιοριςμό των   αντιςωμάτων ζναντι του επιφανειακοφ 

αντιγόνου του ιοφ τθσ Θπατίτιδασ Β ςε ορό, ι πλάςμα να είναι τελευταίασ γενιάσ και να 

εφαρμόηονται ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ 

προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται θ 

αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 97,0%, ενϊ θ ςυνολικι ειδικότθτα 

να είναι τουλάχιςτον 99,0% 

4. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 

 
       Anti-HB core IgM 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των αντιςωμάτων IgM ζναντι του πυρθνικοφ 

αντιγόνου τθσ Θπατίτιδασ Β ςε ορό, ι πλάςμα να είναι τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται 

ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ 

(random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται θ 

αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 98,0%, ενϊ θ ςυνολικι ειδικότθτα 

να είναι τουλάχιςτον 99,5% 

4. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 

 
       HBeAg 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό του  αντιγόνου e τθσ Θπατίτιδασ Β ςε ορό, ι 

πλάςμα να είναι τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο 

ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται θ 

αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 99,5%, ενϊ θ ςυνολικι ειδικότθτα  

να είναι τουλάχιςτον 99,5% 

4. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ 

 
Anti-HBe 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των   αντιςωμάτων ζναντι του πυρθνικοφ 

αντιγόνου τθσ Θπατίτιδασ Β ςε ορό, ι πλάςμα να είναι τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται 

ςε πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ 

(random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται θ 

αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 99,5%, ενϊ θ ςυνολικι ειδικότθτα  

να είναι τουλάχιςτον 99,5% 

4. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ  
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Anti-HAV IgM 

1. Tα αντιδραςτιρια για τον ποιοτικό προςδιοριςμό των αντιςωμάτων IgM ζναντι του ιοφ τθσ 

Θπατίτιδασ Α ςε ορό, ι πλάςμα να είναι τελευταίασ γενιάσ και να εφαρμόηονται ςε πλιρωσ 

αυτοματοποιθμζνο ανοςολογικό αναλυτι τεχνολογίασ τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) 

2. Θ αρχι προςδιοριςμοφ να ςτθρίηεται ςε τεχνολογία χθμειοφωταφγειασ και να εξαςφαλίηεται θ 

αποφυγι λανκαςμζνων αποτελεςμάτων λόγω εμφάνιςθσ του φαινομζνου προηϊνθσ 

3. Θ ςυνολικι ευαιςκθςία τθσ εξζταςθσ να είναι τουλάχιςτον 95,0%, ενϊ θ ςυνολικι ειδικότθτα 

να είναι τουλάχιςτον 99,0% 

4. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι ζτοιμα προσ χριςθ και να μθν απαιτείται αναςφςταςθ  

 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΘΣ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ) 

 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τυχαίασ προςπζλαςθσ (random access) και να 
χρθςιμοποιεί  τθν διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ μζκοδο τθσ χθμειοφωταφγειασ 

2. Για λόγουσ εργονομίασ του εργαςτθρίου να καταλαμβάνει όςο το δυνατό  λιγότερο χϊρο και 
να είναι μια αυτοτελισ μονάδα και όχι ςφνκεςθ  περιςςοτζρων μονάδων. Ο προμθκευτισ κα 
πρζπει να δθλϊνει με ακρίβεια τισ διαςτάςεισ και το βάροσ του προτεινόμενου εξοπλιςμοφ, 
κακϊσ και εάν είναι επιτραπζηιοσ, ι επιδαπζδιοσ 

3.  Πλοσ ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ  κα πρζπει να δφναται να εγκαταςτακεί και να 
λειτουργιςει με τρόπο εργονομικό ςτουσ διακζςιμουσ χϊρουσ  και να διευκολφνει τθν 
ομαλι λειτουργία του εργαςτθρίου 

4. Nα είναι υψθλισ παραγωγικότθτασ, με δυνατότθτα μζτρθςθσ τουλάχιςτον 150 εξετάςεων 
τθν ϊρα 

5. Να ζχει δυνατότθτα αρχικισ φόρτωςθσ τουλάχιςτον 100 δειγμάτων και ο χειριςτισ να μπορεί 
να προςκζςει, ι να αφαιρζςει δείγματα οποιαδιποτε ςτιγμι χωρίσ καμία διακοπι τθσ 
αναλυτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υψθλι παραγωγικότθτα των εξετάςεων 

6. Να δζχεται ταυτόχρονα διαφόρουσ τφπουσ ςωλθναρίων, ι cups και να διακζτει αναγνϊριςθ 
του δείγματοσ μζςω barcode  

7. Να βακμολογθκεί κετικά θ δυνατότθτα γριγορθσ απελευκζρωςθσ του πρωτογενοφσ 
ςωλθναρίου από τον αναλυτι, ϊςτε το δείγμα να είναι διακζςιμο για άλλεσ εργαςίεσ 

8. Να μπορεί να εκτελεί επείγουςεσ (stat) εξετάςεισ με απλι διαδικαςία, ανά πάςα ςτιγμι και 
χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του οργάνου 

9. Τα αντιδραςτιρια να αναγνωρίηονται μζςω ανάγνωςθσ barcode 
10. Να κατατεκοφν τα εςϊκλειςτα των αντιδραςτθρίων, ι/και μελζτεσ, που να καταδεικνφουν τα 

προτεινόμενα από τον καταςκευαςτι όρια χριςεωσ τουσ μετά το άνοιγμά τουσ. Να 
ςυνεκτιμθκοφν και να αξιολογθκοφν: όρια χριςεωσ αντιδραςτθρίων μετά το άνοιγμα, 
προςφζρουςεσ ςυςκευαςίεσ (αρικμόσ εξετάςεων ανά προςφζρουςα ςυςκευαςία) και 
ςυνικεισ ανάγκεσ του Εργαςτθρίου (μθνιαίεσ ςτατιςτικζσ ανά εξζταςθ), ϊςτε να 
αποφευχκεί τυχόν ςπατάλθ αντιδραςτθρίων  

11. Θ ςυςκευαςία των αντιδραςτθρίων να διακζτει κατάλλθλο κάλυμμα, ι να υπάρχει άλλοσ 
τρόποσ, ϊςτε να αποφεφγεται πικανι εξάτμιςθ, ι επιμόλυνςθ μετά το πρϊτο άνοιγμα τθσ 

12. Ο αναλυτισ να διακζτει ειδικό χϊρο και τεχνολογία, που να διαςφαλίηει τισ ςωςτζσ 
ςυνκικεσ αποκικευςθσ των «εν χριςει» αντιδραςτθρίων εντόσ του, ει δυνατόν ζωσ τθν 
κατανάλωςι τουσ. Να κατατεκοφν προσ αξιολόγθςθ τα εςϊκλειςτα των αντιδραςτθρίων, ι/ 
και μελζτεσ, που να καταδεικνφουν τθν ςτακερότθτα ("on board stability”) ενόσ εκάςτου 
αντιδραςτθρίου,  χωρίσ τθν ανάγκθ απόςυρςισ του από τον αναλυτι 
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13. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ να παρζχουν βακμονομθτζσ και πρότυπουσ οροφσ ελζγχου 
(controls). Ειδικότερα, οι βακμονομθτζσ πρζπει να παρζχονται ςε μορφι που να αποκλείει, 
κατά το δυνατόν απόλυτα, λάκθ κατά το χειριςμό και επομζνωσ απόκλιςθ των 
αποτελεςμάτων  

14. Να βακμολογθκοφν κετικά οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ που δεν απαιτοφν ςυχνζσ 
βακμονομιςεισ (ςτακερότθτα καμπφλθσ), κακϊσ αυξθμζνθ ςυχνότθτα βακμονομιςεων 
ςθμαίνει τόςο επιπλζον απαςχόλθςθ του πολφτιμου ανκρϊπινου δυναμικοφ, όςο και πολφ 
μεγαλφτερθ κατανάλωςθ αντιδραςτθρίων που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τθ 
διενζργεια εξετάςεων, και επομζνωσ επιπλζον κόςτοσ για το Νοςοκομείο. Να κατατεκοφν με 
ακρίβεια θμερϊν, τα προτεινόμενα από τον καταςκευαςτι διαςτιματα μεταξφ των 
υποχρεωτικϊν βακμονομιςεων ανά εξζταςθ  

15. Για κάκε εξζταςθ ο αναλυτισ να ζχει τθ δυνατότθτα φόρτωςθσ περιςςότερων από ζνα 
αντιδραςτθρίων διαφορετικισ παρτίδασ μεταξφ τουσ (lot number) και να επιτρζπει τθ 
βακμονόμθςθ τουσ απομνθμονεφοντασ  και ενεργοποιϊντασ αυτόματα τουσ αντίςτοιχουσ 
ςυντελεςτζσ βακμονόμθςθσ  

16. Θ απόρριψθ των αντιδραςτθρίων και των κυβεττϊν μζτρθςθσ να γίνεται  είτε αυτόματα, είτε 
με τρόπο που  να διαςφαλίηει τθν αςφάλεια των χειριςτϊν 

17. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ ςτάκμθσ των  δειγμάτων και των 
αντιδραςτθρίων. Να προειδοποιεί το χειριςτι για τυχόν ζλλειψθ αντιδραςτθρίων και όλων 
των αναλωςίμων. Θ προςκικθ των αναλωςίμων να γίνεται με όςο το δυνατό απλοφςτερο 
τρόπο  

18. Να βακμολογθκοφν κετικά οι εταιρείεσ που κα προςφζρουν αναλυτζσ με δυνατότθτα 
ςυνεχοφσ προςκικθσ αντιδραςτθρίων, χωρίσ να απαιτείται θ διακοπι τθσ αναλυτικισ 
διαδικαςίασ  

19. Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ πιγματοσ (clot detection) 
20. Να υπάρχει ςφςτθμα αποφυγισ επιμολφνςεων από δείγμα ςε δείγμα (carry over). Να δοκεί 

εκτενισ περιγραφι προσ αξιολόγθςθ  
21. Ο αναλυτισ να ζχει τθν δυνατότθτα διεξαγωγισ αυτόματθσ επανάλθψθσ εξετάςεων για 

αποτελζςματα εκτόσ ορίων 
22. Ο αναλυτισ να διακζτει ενςωματωμζνο πλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου 
23. Ο αναλυτισ να είναι διαρκϊσ ζτοιμοσ προσ χριςθ. Θ απαιτοφμενθ κακθμερινι φροντίδα του 

ςυςτιματοσ από τουσ χειριςτζσ να είναι θ λιγότερθ δυνατι 
24. Ρροβλιματα δυςλειτουργίασ να επιςθμαίνονται με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ, με ςφντομθ 

περιγραφι τθσ αιτίασ του προβλιματοσ και διαδικαςία άρςθσ του 
25. Να ςυνδζεται ςε αμφίδρομθ επικοινωνία με το LIS του Εργαςτθρίου, με δαπάνθ του 

μειοδότθ 
26. Να υποςτθρίηεται από ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS on line), με δαπάνθ του 

μειοδότθ 
27. Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ, αναλαμβάνει εξ 

ολοκλιρου τθν υποχρζωςθ τθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και επιδιόρκωςθσ των βλαβϊν, 
με όλα τα απαραίτθτα προσ τοφτο ανταλλακτικά εξαρτιματα και αναλϊςιμα, για 
όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί θ ςφμβαςθ, περιλαμβανομζνων των αργιϊν και 
εορτϊν  

28. Θ μειοδότρια εταιρεία οφείλει να προςφζρει εφεδρικό αυτόματο αναλυτι ίδιασ 
τεχνολογίασ (μικρότερθσ, ι ίςθσ δυναμικότθτασ) 

29. Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του τμιματοσ ςτθ ςωςτι 
λειτουργία και χριςθ του ςυςτιματοσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να 
παραδοκοφν τα κάκε είδουσ εγχειρίδια χριςθσ και λειτουργίασ, κακϊσ και θ αντίςτοιχθ 
βιβλιογραφία 

30.  Πλεσ οι νζεσ εκδόςεισ, αναβακμίςεισ ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν του software, να 
προςφζρονται από τον προμθκευτι μόλισ γίνουν διακζςιμεσ 

31. Να κατατεκεί πελατολόγιο 
 
 



ΑΔΑ: 9Ο4Λ4690ΩΝ-ΧΤΨ



 

Σελίδα 88 

 
Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ πρζπει υποχρεωτικά να διακζτουν όλα τα απαραίτθτα 
αντιδραςτιρια, αναλϊςιμα, κυβζττεσ, αραιωτικά, βακμονομθτζσ (calibrators) και 
πρότυπουσ οροφσ (controls) για τθ διενζργεια των απαιτουμζνων εξετάςεων. Ωσ 
μονάδα κεωροφμε τθν εξζταςθ και οι οικονομικζσ προςφορζσ από τισ εταιρείεσ 
οφείλουν να γίνουν με τιμι ανά εξζταςθ χωρίσ ΦΡΑ. Ωσ τιμι εξζταςθσ ορίηουμε όλα 
τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια, διαλφτεσ, αναλϊςιμα μθχανθμάτων, βακμονομθτζσ 
και controls που απαιτοφνται για τθ διενζργεια τθσ απαιτουμζνθσ εξζταςθσ  
 
 
 

 

Α / α ΚΕΟΚΕΕ ΕΞΕΤΑΣΘ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

ΦΡΑ 
ΡΟΫΡΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ 

1 
 
15.02.02.01.001 

Hepatitis B 
Surface 
Antigen 
HBsAg  

15.000 1,40 24% 

 
21.000,00 

+ 
5040,00 

(ΦΡΑ) 
 

26.040,00 
 

2 15.02.02.04.001 

Hepatitis B 
Surface 
Antibody 
(Total) 
 anti - HBs 

5.200 3,50 24% 

 
18.200,00 

+ 
4.360,00 

(ΦΡΑ) 
 

22.568,00 
 

3 15.02.02.14.001 

Hepatitis B 
Core 
Antibody 
(Total) 
 anti-HBc 

5.000 3,40 24% 

 
17.000,00 

+ 
4.080,00 

(ΦΡΑ) 
 

21.080,00 
 

4 15.02.02.16.001 

Hepatitis B 
Core 
Antibody 
IgM  
anti-HBc IgM 

700 3,70 24% 

 
2.590,00 

+ 
621,6 (ΦΡΑ) 

 

3.211,60 

5 15.02.02.24.001 

Hepatitis Be 
Antibody 
(Total) 
 anti-HBe 

2.500 3,50 24% 

 
8.750,00 

+ 
2.100,00 

(ΦΡΑ) 
 

10.850,00 
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6 15.02.02.21.001 

 
Hepatitis Be 
Antigen 
 HBe Ag 

420 3,70 24% 

 
1.554,00 

+ 
372,96 
 (ΦΡΑ) 

  
    1.926,96 

 

7 15.02.03.04.001 

HCV 
Antibody 
(Total) 
 anti-HCV 

14.000 3,80 24% 

 
53.200,00 

+ 
12.768,00 

(ΦΡΑ) 
 

65.968,00 
 

8 15.03.20.09.001 

HIV Multiple 
Ag/Ab 
Combo Test 
 HIV I/II 
Ag/Ab 

12.000 3,20 

 
 
 
24% 

 
38.400,00 

+ 
9.216,00 

(ΦΡΑ) 
 

47.616,00 
 

9 15.02.01.06.001 

HAV 
Antibody 
IgM 
 anti - 
HAVAB  IgM 

1.000 5,00 

 
 
24% 
 
 

 
5.000,00 

+ 
1.200,00 

(ΦΡΑ) 
 

6.200,00 
 

10 15.03.32.04.001 

HTLV 
Multiple 
Antibody 
 anti-HTLV 
I/II 

3.600 3,70 

 
 
 
24% 

 
13.320,00 

+ 
3.196,80 

 (ΦΡΑ) 
 

16.516,8 

11 15.01.03.03.001 

Syphilis 
Antibody 
Assays Total 
Syphilis 

3.100 2,40 

 
 
 
24% 

 
7.440,00 

+ 
1.785,60 

(ΦΡΑ) 
 

9.225,6 
 

       
231.202,96 
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Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
65% 

2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα,ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κατανάλωςθ αντιδραςτθρίων, κλπ) 

 
20% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ  
5% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  

90% 
 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 
εμπειρία, πελατολόγιο 

 
10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  
10% 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΟΥ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΡΑΤΙΤΙΔΑΣ C 

 (Αντιδραςτιριο Επιβεβαιωτικοφ Ελζγχου τθσ θπατίτιδασ C με τθν τεχνικι τθσ  ανοςοαποτφπωςθσ 
κατά διαφορετικϊν ιϊκϊν περιοχϊν) 

 

1. Να είναι κατάλλθλο για τθν τεχνικι τθσ ανοςοαποτφπωςθσ 

2. Να ανιχνεφει ςε ανκρϊπινο ορό, ι πλάςμα, και ςε µία ταινία, αντιςϊματα ζναντι των περιοχϊν 

C1, C2, E2, NS3, NS4 και NS5 του ιοφ τθσ θπατίτιδασ C 

3. Να περιζχει απαραίτθτα µάρτυρεσ εςωτερικοφ ελζγχου  

4. Να είναι εφχρθςτο και με απαιτοφμενθ επϊαςθ ολίγων ωρϊν  

5. Μζγιςτοσ αρικμόσ προσ εξζταςθ δειγµάτων: 18 (20 κζςεισ). Να είναι δυνατι θ χριςθ του και 

για μικρότερο αρικμό δειγµάτων  

6. Να διακζτει πιςτοποίθςθ από τον Οργανιςµό Φαρµάκων των ΘΡΑ (FDA) και από τον αντίςτοιχο 

Ευρωπαϊκό Οργανιςµό (CE) 

7. Θ μειοδότρια εταιρεία να προςφζρει ωσ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ το απαραίτθτο/τα για τθ 

διενζργεια τθσ εξζταςθσ μθχάνθμα/τα (πχ ανακινθτιρασ) 
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8. Ρροςφζρουςεσ εταιρείεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει πρότερθ εμπειρία από το Εργαςτιριο, 

οφείλουν να προςφζρουν δείγματα προσ αξιολόγθςθ 

 

 

 

Α/α ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΘΣ ΑΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 

1  
Επιβεβαιωτικόσ  
ζλεγχοσ  
για τθν 
Θπατίτιδα C 

 
 
100 

 
 
30,00 

 
 
24% 

 
3.000,00 

+ 
720,00 
(ΦΡΑ) 

 

3.720,00 
 

      
3.720,00 

 

  

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

 
70% 

β Αξιοπιςτία με βάςθ προθγοφμενθ εμπειρία, ι 
κατόπιν αξιολόγθςθσ δειγμάτων από τθν 
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

 
20% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία με βάςθ προθγοφμενθ εμπειρία, 
πελατολόγιο 

 
10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  
10% 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
 

1. Θ αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ  για τθ 
μζτρθςθ των κυττάρων τθσ Γενικισ Αίματοσ. Να περιγραφοφν αναλυτικά οι μζκοδοι και όλα τα 
ςτοιχεία εφρουσ μετριςεων και παρεμβολϊν, προσ αξιολόγθςθ 

2. Ο αιματολογικόσ αναλυτισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και να δφναται να αναλφει τα 
ζμμορφα ςτοιχεία του ολικοφ αίματοσ ςε απόλυτο αρικμό και ποςοςτό, ςφμφωνα πάντα 
με τισ τελευταίεσ εξελίξεισ και απαιτιςεισ, οι οποίεσ εναρμονίηονται με τθ διεκνι 
βιβλιογραφία και πρακτικι  

3. Πλεσ οι ηθτοφμενεσ  παράμετροι  να ανιχνεφονται απευκείασ από το φιαλίδιο τθσ γενικισ 
αίματοσ, χωρίσ να απαιτοφνται περαιτζρω διαδικαςίεσ από τον χειριςτι (πχ αραιϊςεισ)  

4. Να μετρά Ερυκρά αιμοςφαίρια, Αιμοςφαιρίνθ, Αιματοκρίτθ, MCV, MCH, MCHC και 
Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. Να κατατεκοφν προσ αξιολόγθςθ ςτοιχεία 
ακρίβειασ και επαναλθψιμότθτασ  

5. Να μετρά Λευκά Αιμοςφαίρια, απόλυτο αρικμό και εκατοςτιαίεσ αναλογίεσ    
ουδετερόφιλων, λεμφοκυττάρων, μονοκυττάρων, βαςεόφιλων και θωςινόφιλων. Το 
άκροιςμα του ποςοςτοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων πρζπει να είναι 100 και 
το άκροιςμα του απόλυτου αρικμοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων να ιςοφται με 
τον απόλυτο αρικμό των λευκϊν. Να βακμολογθκοφν κετικά αναλυτζσ που προςδιορίηουν 
αυτόματα και τα άωρα κφτταρα τθσ κοκκιϊδουσ ςειράσ ςε απόλυτο αρικμό και ςε 
εκατοςτιαία αναλογία  

6.  Να μετρά Αιμοπετάλια, MPV, Αιμοπεταλιοκρίτθ και εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων 
7.  Θ μζτρθςθ των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται ςτθν φυςικι τουσ κατάςταςθ με τθν 

κατϋ όγκον ανάλυςθ και με τθ βοικεια τζτοιων κριτθρίων ϊςτε να εξαςφαλίηεται ιδιαίτερα 
ακριβισ μζτρθςθ αποφεφγοντασ παρεμβολζσ από μικρά ερυκρά, κατεςτραμμζνα κφτταρα, 
θλεκτρονικοφσ κορφβουσ κ.λ.π. Να κατατεκοφν προσ αξιολόγθςθ ςτοιχεία ακρίβειασ και 
επαναλθψιμότθτασ  

8. Να εμφανίηει ςε οκόνθ και να εκτυπϊνει με  ιςτογράμματα και νεφελογράμματα  τισ  
κατανομζσ των λευκϊν, ερυκρϊν και αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρζχουν αςφαλείσ 
κλινικζσ πλθροφορίεσ 

9. Να ζχει δυο δυνατότθτεσ δειγματολθψίασ, όπου το ζνα ςφςτθμα να λειτουργεί 
χειροκίνθτα (κλειςτοφ, ι ανοιχτοφ τφπου) και το άλλο ςφςτθμα δειγματολθψίασ να 
λειτουργεί αυτόματα, με ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγματολιπτθ τουλάχιςτον 20 κζςεων. 
Να βακμολογθκοφν κετικά οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ που διακζτουν χειροκίνθτο 
ςφςτθμα δειγματολθψίασ κλειςτοφ τφπου, κακϊσ με τον τρόπο αυτό διαςφαλίηεται θ  
προςταςία και αςφάλεια των χρθςτϊν 

10.  Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανάδευςθσ και ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματθσ 
αναγνϊριςθσ του δείγματοσ (barcode). Το ςφςτθμα ανάδευςθσ να βαςίηεται ςτθν 
παλινδρομικι ανακίνθςθ των ςωλθναρίων αιμολθψίασ, όπωσ επιβάλλεται από τθν διεκνι 
επίςθμθ πρακτικι 

11. Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ 
ςτάκμεσ των αντιδραςτθρίων. Να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ των αντιδραςτθρίων 

12.  Ο αναλυτισ προσ αποφυγιν ζκδοςθσ εςφαλμζνων αποτελεςμάτων να δφναται να 
ανιχνεφει  ςτα υπό εξζταςθ δείγματα  πιγματα, φυςαλίδεσ από ζντονθ ανάδευςθ κλπ 

13.  Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα 
ρφκμιςθσ (calibration standard), για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ  
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14.  Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά και επίςθμθ μετάφραςθ 
του εγχειριδίου λειτουργίασ του οργάνου ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα εγκεκριμζνο από τον 
καταςκευαςτικό οίκο 

15.  Να ζχει εξακριβωμζνα πλιρεσ τμιμα service και αποκικθ ανταλλακτικϊν 
16. Να κατατεκεί αναλυτικι κατάςταςθ εγκατεςτθμζνων αναλυτϊν ςε Δθμόςια Νοςοκομεία 

(πελατολόγιο) 
17.  Να διακζτει εκτυπωτι για εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων ςε Α4 χαρτί 
18.  Το λογιςμικό πρόγραμμα του οργάνου να είναι ςφγχρονο με δυνατότθτα αρχείου 

αποτελεςμάτων. Να βακμολογθκοφν κετικά οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ που διακζτουν 
λογιςμικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 

19. Κατά προτίμθςθ,  όλα τα απαιτοφμενα αντιδραςτιρια και κακαριςτικά  να είναι του ιδίου 
καταςκευαςτικοφ οίκου με τον αναλυτι. Να είναι ςυνδεδεμζνα on line ςτον αναλυτι, 
ζτοιμα προσ χριςθ και να φζρουν ςιμανςθ CE 

20. Πλα τα πλυςίματα του οργάνου (κατά το ξεκίνθμα και το κλείςιμο τθσ θμζρασ) να είναι 
πλιρωσ αυτοματοποιθμζνα 

21.  Να υπάρχει  δυνατότθτα άμεςθσ και κακθμερινισ παρακολοφκθςθσ του αναλυτι από τον 
προμθκευτι μζςω διαδικτφου  

22. Να υποςτθρίηεται από ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS on line), με δαπάνθ του 
μειοδότθ 

 

 

Οι τιμζσ ανά εξζταςθ που κα προςφερκοφν πρζπει απαραιτιτωσ να ςυμπεριλαμβάνουν 
εκτόσ από τα αναλϊςιμα που αναλογοφν ςτθν εξζταςθ  

(διαλυτικά, αραιωτικά, πλυςτικά υγρά κλπ.) και τουσ απαιτοφμενουσ για τον εςωτερικό 
ποιοτικό ζλεγχο βακμονομθτζσ (calibrators) και πρότυπουσ οροφσ (controls)  

 

         

 

Α/
α 

 ΚΕΟΚΚΕ ΕΞΕΤΑΣΘ ΑΙΘΜΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ  
ΕΞΕΤΑΣΘ 

Φ.Ρ.Α ΡΟΥΡΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ  

1 

13.01.01.0
1.002 

 
ΓΕΝΙΚΘ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑ
ΙΚΟ ΤΥΡΟ 

 
 
21.000 

 
 
1,00  

 
 
13% 

 
21.000,00 

+ 
2.730,00 
(Φ.Ρ.Α) 

 
23.730,00 

 

       
23.730,00 
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Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1 ΑΝΑΛΥΤΗΣ  

α Συμφωνία προςφοράσ με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ (ςφγχρονθ τεχνολογία, υψθλι 
παραγωγικότθτα, ακρίβεια, επαναλθψιμότθτα, 
κατανάλωςθ αντιδραςτθρίων, κλπ) 

 
70% 

β Τεχνικι υποςτιριξθ  
15% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
85% 

 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

α Αξιοπιςτία προμθκευτι με βάςθ προθγοφμενθ 
εμπειρία, πελατολόγιο 

 
15% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ  
15% 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 

 
 

 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ανεξάρτθτα δείγματα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ για τον κακθμερινό ζλεγχο ποιότθτασ των 
βαςικϊν εξετάςεων Ανοςοαιματολογίασ: ομάδα ΑΒΟ, Rhesus D, πλιρθσ φαινότυποσ Rhesus, Άμεςθ 
Coombs  και ανίχνευςθ και ταυτοποίθςθ μθ αναμενόμενων ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων 
 

1. Ο ζλεγχοσ κα εφαρμόηεται με τθν ζναρξθ χριςεωσ κάκε αναλυτι (κακθμερινά), 

κακϊσ και όποτε αλλάηει θ παρτίδα των αντιδραςτθρίων (Lot) 

2. Να εφαρμόηεται ςε απευκείασ όλουσ τουσ αναλυτζσ (ανεξαρτιτωσ μεκοδολογίασ) 

και να είναι κατάλλθλοσ και για τισ μεκόδουσ χειρόσ (slide method, tube test) 

3. Να αποτελείται τουλάχιςτον από 4 δείγματα ολικοφ αίματοσ διαφορετικϊν ομάδων 

ΑΒΟ 

4. Να ζχει επαρκι ποςότθτα ϊςτε να καλφπτει τισ ανάγκεσ κάκε μθνιαίου κφκλου 
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Α/

α 

ΕΞΕΤΑΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 

ΤΙΜΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ 

1  

Ανεξάρτθτοσ 

εςωτερικόσ 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ 

Ανοςοαιματολογί

-ασ, κατάλλθλοσ 

για όλεσ τισ 

μεκόδουσ 

 

 

26 

 

 

310,00 

 

 

24% 

 

8.060,00 

+ 

1.934,40 

(ΦΡΑ) 

 

9.994,40 

      

9.994,40 

 

 

 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1  
ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ 

 

α Συμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 
 

 

90% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
    

 

α Αξιοπιςτία προμθκευτι ςφμφωνα με 
προθγοφμενθ 
εμπειρία   
 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 
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ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Α) Ανεξάρτθτα δείγματα εςωτερικοφ ελζγχου ποιότθτασ που να περιζχουν αντιςϊματα, ι αντιγόνα 
για τον κακθμερινό ζλεγχο ποιότθτασ ςτισ ορολογικζσ εξετάςεισ τθσ Αιμoδοςίασ HBsAg, HCV, HIV 
I/II, HTLV I/II, Syphilis 
 
Ο ζλεγχοσ κα εφαρμόηεται με τθν τοποκζτθςθ νζου αντιδραςτθρίου ςτον αναλυτι, κακϊσ επίςθσ και 
όποτε αλλάηει θ παρτίδα (Lot) 
 

1. Τα δείγματα που προορίηονται για τον εςωτερικό ζλεγχο ποιότθτασ (IQCs) των 

διαγνωςτικϊν δοκιμαςιϊν του Τμιματοσ Ιολογικοφ Ελζγχου πρζπει να προςομοιάηουν 

με τα ανκρϊπινα δείγματα που ελζγχονται 

2. Κάκε τζτοιο δείγμα/δείγματα κα πρζπει να δίνει οριακά κετικι αντίδραςθ και να 

μπορεί να ελζγχει (μεμονωμζνα, ι όχι)  όλεσ τισ εξετάςεισ ρουτίνασ για τουσ ιοφσ HIV Ι, 

HIV ΙΙ, HCV, HTLV Ι, HTLV ΙΙ,  HBsAg, κακϊσ και για τθν δοκιμαςία τθσ ςφφιλθσ. Να 

βακμολογθκοφν κετικά οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ που διακζτουν multi-markers, 

κακϊσ τζτοιου είδουσ δείγματα προςομοιάηουν περιςςότερο με τα ανκρϊπινα 

δείγματα που ελζγχονται ςτο Εργαςτιριό μασ 

3. Το δείγμα/δείγματα να είναι ζτοιμο για χριςθ, ςε υγρι μορφι με χρόνο ηωισ 

τουλάχιςτον 1 ζτουσ από τθν θμερομθνία παραγωγισ, να μθν χρειάηεται αναςφςταςθ 

και να ζχει ςτακερότθτα τουλάχιςτον 2 μινεσ μετά το άνοιγμα του φιαλιδίου 

4. Να παρζχεται ςε ςχετικά μικρι ςυςκευαςία ανά φιαλίδιο, ϊςτε να αποφεφγονται 

τυχόν επιμολφνςεισ 

5. Ο προμθκευτισ να εγγυθκεί τθν παράδοςθ εςωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου 

προερχόμενου από το ίδιο Lot για τουλάχιςτον ζνα ζτοσ, κακϊσ ο ςχεδιαςμόσ των 

γραφθμάτων απαιτεί μεγάλθ κατανάλωςθ αντιδραςτθρίων 

6. Να καλφπτει τα αντιδραςτιρια, τθ μζκοδο και τον αναλυτι τθσ προςφερόμενθσ 

μεκοδολογίασ αναλυτϊν-αντιδραςτθρίων ανά εταιρεία  

7. Να διακζτει CE mark και ISO 13485. Να κατατεκεί πελατολόγιο 

 

 

 

Για τθν ομοιογζνεια και ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων και τθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν, ο 
εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ του Τμιματοσ Ιολογικοφ Ελζγχου, να κατακυρωκοφν ςε ζνα μειοδότθ 
(ςυνολικόσ μειοδότθσ) 
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Α/α ΕΞΕΤΑΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1  
Ανεξάρτθτα 
δείγματα 
εςωτερικοφ 
ελζγχου 
ποιότθτασ 
HBsAg, 
HCV,  
HIV I & II, 
HTLV I & II, 
Syphilis 
 

 
 
24 

 
 
990,00 

 
 
24% 

 
23.760,00 

+ 
5.702,40 

(ΦΡΑ) 
 

29.462,40 

      
29.462,40 

 

 
 
 
 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1  
ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ 

 

α Συμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 
 

 

90% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
    

 

α Αξιοπιςτία προμθκευτι ςφμφωνα με 
προθγοφμενθ 
εμπειρία   
 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 
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Β) PANEL αποδοχισ παρτίδων HBsAg, HCV, HIV I/II, HTLV I/II, Syphilis (Qualification  Panels) 
 

Τα panels κα χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο των νζων παρτίδων αντιδραςτθρίων, τθν 
αποδοχι τουσ από το εργαςτιριο  και κυρίωσ για τθ διάγνωςθ τυχόν προβλθμάτων που κα 
προκφψουν μετά τθν αποδοχι τουσ από το Εργαςτιριο 
 

1. Το κάκε panel να αποτελείται από διαφορετικοφσ ορότυπουσ και να αντιπροςωπεφει 

όλο το εφροσ δραςτικότθτασ  

2. Να ζχουν όριο χριςεωσ τουλάχιςτον 2 μθνϊν μετά τθν πρϊτθ χριςθ 

 

 

Για τθν ομοιογζνεια και ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων και τθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν, τα 
panels αποδοχισ παρτίδων του Τμιματοσ Ιολογικοφ Ελζγχου, να κατακυρωκοφν ςε ζνα μειοδότθ 
(ςυνολικόσ μειοδότθσ) 

 

 

Α/α ΕΞΕΤΑΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1  
Panel HBsAg 

 
 
6 

 
 
2.520,00 

 
 
24% 

 
15.120,00 

+ 
3.628,80 

(ΦΡΑ) 
 

18.748,80 
 

2  
Panel  
anti-HCV 

 
 
6 

 
 
2.520,00 

 
 
24% 

 
15.120,00 

+ 
3.628,80 

(ΦΡΑ) 
 

18.748,80 
 

3  
Panel  
anti-HIV I & II 

 
 
6 

 
 
2.520,00 

 
 
24% 

 
15.120,00 

+ 
3.628,80 

(ΦΡΑ) 
 

18.748,80 
 

4  
Panel  
HTLV I & II 

 
 
2 

 
 
2.520,00 

 
 
24% 

 
5.040,00 

+ 
1.209,60 

(ΦΡΑ) 
 

6.249,60 
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5  
Panel Syphilis 

 
 
2 

 
 
2.520,00 

 
 
24% 

 
5.040,00 

+ 
1.209,60 

(ΦΡΑ) 
 

6.249,60 
 

      
68.745,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1  
ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ 

 

α Συμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 
 

 

90% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
    

 

α Αξιοπιςτία προμθκευτι ςφμφωνα με 
προθγοφμενθ 
εμπειρία   
 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 
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ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΡΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

    

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

1. Ο Οργανιςμόσ που κα διενεργεί τον εξωτερικό ζλεγχο ποιότθτασ να είναι παγκόςμια 
αναγνωριςμζνοσ, ανεξάρτθτοσ, πιςτοποιθμζνοσ με ISO 9001:2008 και να είναι διαπιςτευμζνοσ 
ωσ προσ τθν διενζργεια ςχθμάτων εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ποιότθτασ με τισ απαιτιςεισ του 
πρότυπου EN ISO/IEC 17043:2010 
2. Θ εταιρεία να προςφζρει ολοκλθρωμζνθ ςειρά προγραμμάτων εξωτερικοφ ελζγχου 
ποιότθτασ και να παρζχει επιςτθμονικι ερμθνεία ςτθν περίπτωςθ παρζκκλιςθσ 
αποτελεςμάτων  
3. Τα δείγματα να είναι ςυμβατά και με τουσ αναλυτζσ και τισ μεκόδουσ αυτϊν  
4. Θ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα να περιλαμβάνει: 

- τθν αποςτολι των προσ εξζταςθ δειγμάτων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςφμφωνα με 

το εκάςτοτε πρόγραμμα παραδόςεων 

- τθν επεξεργαςία των αποτελεςμάτων του εργαςτθρίου από τον Οργανιςμό 

- τθν προετοιμαςία και αποςτολι από τον Οργανιςμό εξατομικευμζνων εκκζςεων 

απόδοςθσ και ςτατιςτικϊν του Εργαςτθρίου για κάκε αποςτολι δειγμάτων, κακϊσ και 

ετιςια ζκκεςθ (πιςτοποιθτικό) απόδοςθσ 

5. Τα ςχιματα να περιλαμβάνουν προ- και μετά-αναλυτικό ζλεγχο (χωρίσ επιπλζον κόςτοσ για 
το Νοςοκομείο) ςφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του ISO 15189, απαραίτθτο για τθ Διαπίςτευςθ των 
Εργαςτθρίων. Οι προςφζροντεσ να δεςμεφονται εγγράφωσ με διλωςθ του Ν.1599 
6. Το εργαςτιριο να ζχει δικαίωμα επιλογισ αρικμοφ κφκλων/ζτοσ 

 
 

Αιτοφμενα Σχιματα Εξωτερικοφ Ροιοτικοφ Ελζγχου: 

Α. Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για τθν HBV 
 
Ετιςια προγράμματα αποτελοφμενα από 3-4 κφκλουσ, ςε ποςότθτα που να καλφπτει τθ χριςθ του 
κφκλου  ςε όλουσ τουσ αναλυτζσ.  Να διενεργεί εξζταςθ για όλουσ  τουσ δείκτεσ τθσ HBV.  

Κάκε κφκλοσ να αποτελείται από τουλάχιςτον 3 διαφορετικά δείγματα μοναδιαίων δοτϊν, 
προκειμζνου να ελζγχονται διαφορετικά επίπεδα δραςτικότθτασ, κακϊσ με τον τρόπο αυτό είναι 
εφικτι θ κλινικι αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το ISO 15189 

Β. Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για τθν HCV 
 
Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 3-4 κφκλουσ, ςε ποςότθτα που να καλφπτει τθ χριςθ του 
κφκλου ςε όλουσ τουσ αναλυτζσ  

Κάκε κφκλοσ να αποτελείται από τουλάχιςτον 3 διαφορετικά δείγματα μοναδιαίων δοτϊν, 
προκειμζνου να ελζγχονται διαφορετικά επίπεδα δραςτικότθτασ, κακϊσ με τον τρόπο αυτό είναι 
εφικτι θ κλινικι αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το ISO 15189 

 
Γ. Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για τον HΙV 
 
Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 3-4 κφκλουσ, ςε ποςότθτα που να καλφπτει τθ χριςθ του 
κφκλου ςε όλουσ τουσ αναλυτζσ. Το πρόγραμμα να διενεργεί εξζταςθ για HIV I/II Ag/Ab (Combo) 
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Κάκε κφκλοσ να αποτελείται από τουλάχιςτον 3 διαφορετικά δείγματα μοναδιαίων δοτϊν, 
προκειμζνου να ελζγχονται διαφορετικά επίπεδα δραςτικότθτασ, κακϊσ με τον τρόπο αυτό είναι 
εφικτι θ κλινικι αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το ISO 15189 

 
Δ. Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ δοκιμαςιϊν ςφφιλθσ 
 
Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 3-4 κφκλουσ, ςε ποςότθτα που να καλφπτει τθ χριςθ του 
κφκλου  

Κάκε κφκλοσ να αποτελείται από τουλάχιςτον 3 διαφορετικά δείγματα μοναδιαίων δοτϊν, 
προκειμζνου να ελζγχονται διαφορετικά επίπεδα δραςτικότθτασ, κακϊσ με τον τρόπο αυτό είναι 
εφικτι θ κλινικι αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το ISO 15189 

 

Ε.Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για τον HTLV1/2   
 
Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 3-4 κφκλουσ, ςε ποςότθτα που να καλφπτει τθ χριςθ του 
κφκλου ςε όλουσ τουσ αναλυτζσ. Το πρόγραμμα να διενεργεί εξζταςθ για τισ δοκιμαςίεσ διαλογισ των 
HTLV1/2  

Κάκε κφκλοσ να αποτελείται από τουλάχιςτον 3 διαφορετικά δείγματα μοναδιαίων δοτϊν, 
προκειμζνου να ελζγχονται διαφορετικά επίπεδα δραςτικότθτασ, κακϊσ με τον τρόπο αυτό είναι 
εφικτι θ κλινικι αξιολόγθςθ ςφμφωνα με το ISO 15189 

 

 

Για τθν ομοιογζνεια και ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων και τθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν, τα 
ςχιματα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου του Τμιματοσ Ιολογικοφ Ελζγχου, να κατακυρωκοφν ςε ζνα 
μειοδότθ (ςυνολικόσ μειοδότθσ) 

 

 

Α/α ΚΕΟΚΚΕ ΕΞΕΤΑΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1  
 

- 

 
Σχιμα 
HBV 

 
 
4 κφκλοι 

 
 
300,00 

 
 
24% 

1200,00 
+ 

288,00 
(ΦΡΑ) 

 
1488,00 

 

2  
 

- 

 
Σχιμα 
HCV 

 
 
4 κφκλοι 

 
 
300,00 

 
 
24% 

 
1200,00 

+ 
288,00 
(ΦΡΑ) 

 
1488,00 

3  
 

- 

 
Σχιμα 
HIV I/II 
(Combo) 

 
 
4 κφκλοι 

 
 
300,00 

 
 
24% 

 
1200,00 

+ 
288,00 
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Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1  
ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ 

 

α Συμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

90% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
    

 

α Αξιοπιςτία προμθκευτι ςφμφωνα με 
προθγοφμενθ εμπειρία   
 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 

 

 

 

 

(ΦΡΑ) 
 

1488,00 
 

4  
 

- 

 
Σχιμα 
HTLV I/II 

 
 
4 κφκλοι 

 
 
300,00 

 
 
24% 

 
1200,00 

+ 
288,00 
(ΦΡΑ) 

 
1488,00 

 

5  
 

- 

 
Σχιμα 
Syphilis 

 
 
4 κφκλοι 

 
 
300,00 

 
 
24% 

 
1200,00 

+ 
288,00 
(ΦΡΑ) 

 
1488,00 

 

       
7.440,00 
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ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Αιτοφμενα Σχιματα Εξωτερικοφ Ροιοτικοφ Ελζγχου: 

 

Α.Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για ομάδα αίματοσ ΑΒΟ και τον Rhesus D 

Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 3-4 κφκλουσ (τουλάχιςτον 2 δείγματα ανά κφκλο), ςε ποςότθτα 
που να καλφπτει τθ χριςθ του κφκλου για όλεσ τισ μεκόδουσ. Το πρόγραμμα να διενεργεί εξζταςθ για 
τισ δοκιμαςίεσ: ευκεία και ανάςτροφθ ομάδα ΑΒΟ, προςδιοριςμόσ  Rhesus D 

Β.Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για τθ δοκιμαςία ςυμβατότθτασ και για τθν ανίχνευςθ και 
ταυτοποίθςθ μθ αναμενόμενων ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων 

Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 3-4 κφκλουσ (τουλάχιςτον 3 δείγματα «αςκενϊν» και 3 
δείγματα «μονάδων» για τθ ςυμβατότθτα, ανά κφκλο), ςε ποςότθτα που να καλφπτει τθ χριςθ του 
κφκλου για όλεσ τισ μεκόδουσ 

Γ.Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για τθν Άμεςθ Coombs 

Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 3-4 κφκλουσ (τουλάχιςτον 2 δείγματα ανά κφκλο), ςε ποςότθτα 
που να καλφπτει τθ χριςθ του κφκλου για όλεσ τισ μεκόδουσ 

 

 

Για τθν ομοιογζνεια και ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων και τθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν, τα 
ςχιματα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου του Τμιματοσ Ανοςοαιματολογίασ-Συμβατοτιτων, να 
κατακυρωκοφν ςε ζνα μειοδότθ (ςυνολικόσ μειοδότθσ) 

 

 

 

 

Α/α ΚΕΟΚΚΕ ΕΞΕΤΑΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1  
 

- 

 
Σχιμα 
ΑΒΟ/Rhesus 

 
 
4 κφκλοι 

 
 
300,00 

 
 
24% 

 
1200,00 

+ 
288,00 
(ΦΡΑ) 

 
1488,00 

 

2  
 

- 

 
Σχιμα 
Συμβατότθτα 
και Ζμμεςθσ 
Coombs 

 
 
4 κφκλοι 

 
 
300,00 

 
 
24% 

 
1200,00 

+ 
288,00 
(ΦΡΑ) 

 
1488,00 

 

3  
 

 
Σχιμα 

 
 

 
 

 
 

 
1200,00 
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- Άμεςθσ 
Coombs 

4 κφκλοι 300,00 24% + 
288,00 
(ΦΡΑ) 

 
1488,00 

 

       
4.464,00 

 

 

 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1  
ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ 

 

α Συμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

90% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
    

 

α Αξιοπιςτία προμθκευτι ςφμφωνα με 
προθγοφμενθ εμπειρία   
 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 

 
 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 

Αιτοφμενα Σχιματα Εξωτερικοφ Ροιοτικοφ Ελζγχου: 

Εξωτερικόσ ζλεγχοσ ποιότθτασ για τθν Γενικι Αίματοσ  

Ετιςιο πρόγραμμα αποτελοφμενο από 6 κφκλουσ (δφο δειγμάτων ανά κφκλο), που κα καλφπτει 
τουλάχιςτον τισ παραμζτρουσ: Αρικμόσ ερυκρϊν Αιμοςφαιρίων, Αιματοκρίτθσ, Αιμοςφαιρίνθ, MCV, 
MCH, MCHC, εφροσ κατανομισ ερυκρϊν, Αρικμόσ Αιμοπεταλίων, Αρικμόσ Λευκϊν Αιμοςφαιρίων  
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Α/
α 

ΚΕΟΚΚΕ ΕΞΕΤΑΣΘ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΘ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   
1 

 
 

- 

 
Σχιμα 
εξωτερικ
οφ 
ποιοτικοφ 
ελζγχου 
Γενικισ 
Αίματοσ 
 

 
 
6 κφκλοι 

 
 
80,00 

 
 
24% 

 
480,00 

+ 
115,20 
(ΦΡΑ) 

 
595,20 

       
595,20 

 

 

Α/Α ΚΙΤΗΙΑ-ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

 Α’  ΟΜΑΔΑ  

1  
ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ 

 

α Συμφωνία προςφοράσ με τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ 

90% 

 ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ  
90% 

 Β’ ΟΜΑΔΑ  

1 ΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
    

 

α Αξιοπιςτία προμθκευτι ςφμφωνα με 
προθγοφμενθ εμπειρία   
 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 10% 
 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
100% 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙI - ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 
Διατίκεται ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ ςυνθμμζνο τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ: 
 Σε μορφι PDF με το όνομα ESPD. 
 Σε μορφι XLM με το όνομα espd-request. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI –  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

Ρίνακασ III.1:  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  ( ΑΦΟΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ΤΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ /                              
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ 54109, 54110, 54111, 54112, 54116, 54118, 54119, 54120, 54121, 54122, 54123 ) 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΡΙΝΑΚΑΣ III.1 

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

 
 
Α/Α 

 
 

ΡΕΙΓΑΦΗ 
 ΕΙΔΟΥΣ 

 
 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

 
 

ΡΟΣΦΕ. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ 

(ΑΚΕΑΙΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ)   

 

 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
(6)=(4)Χ(5) 

 
 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
(7) = (6)/(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ 
ΡΟ Φ.Ρ.Α. 
(8) = (7)Χ(2) 

 
ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α.  

(9) = (8) Χ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 

Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 
Φ.Ρ.Α. 

(10)=(8) +(9) 

1.           

2.           

…           

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   

 

 

Σθμείωςθ: Οι Οικονομικοί φορείσ που κα υποβάλλουν προςφορά για τα Τμιματα 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 ,14, 15 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ παροφςασ κα 
χρθςιμοποιιςουν ωσ υπόδειγμα για τθν υποβολι τθσ οικονομικισ τουσ προςφοράσ τον ανωτζρω πίνακα, ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  

Επιςθμαίνεται ότι ο ανωτζρω πίνακασ κα υποβάλλεται ξεχωριςτά για κάκε Τμιμα τθσ παροφςασ που αφορά και υποβάλλεται προςφορά. 
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Ρίνακασ III.2:  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  ( ΑΦΟΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 5, 6, 7, 9  ΤΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ /                                        
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΙΘΜΟΙ 54113, 54114, 54115, 54117 ) 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΡΙΝΑΚΑΣ III.2 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 
 
Α/Α 

 
 

ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 

 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ  
ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ / 

ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΡΟΣΦ. ΕΙΔΩΝ  

 

 

 

ΡΟΣΦΕ.     
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
(ΑΙΘΜΟΣ 

TEST) 

 

 

 

ΚΩΔ. 
ΡΟΜΗΘ. 

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΑΚΕΑΙΟΣ 
ΑΙΘΜΟΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΑΝΤΙ∆ΑΣΤΗΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ Α. 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ  
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
(8)=(6)Χ(7) 

 
 
 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗ 

(9) = (8)/(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΡΟ Φ.Ρ.Α. 

(10) = (9)Χ(2) 

 
 

ΡΟΣΟ 
Φ.Ρ.Α.  

(11) = (10) Χ 
ΡΟΣΟΣΤΟ 

Φ.Ρ.Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΜΕ Φ.Ρ.Α. 

(12)=(10)+(11) 

1.             

2.             

…             

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   

 

 

Σθμείωςθ: Οι Οικονομικοί φορείσ που κα υποβάλλουν προςφορά για τα Τμιματα 5, 6, 7, 9 του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι τθσ παροφςασ κα χρθςιμοποιιςουν ωσ 
υπόδειγμα για τθν υποβολι τθσ οικονομικισ τουσ προςφοράσ τον ανωτζρω πίνακα, ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο.  

Επιςθμαίνεται ότι ο ανωτζρω πίνακασ κα υποβάλλεται ξεχωριςτά για κάκε Τμιμα τθσ παροφςασ που αφορά και υποβάλλεται προςφορά. 

Διευκρινίηεται επίςθσ ότι κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ανωτζρω υποδείγματοσ οικονομικισ προςφοράσ (Ρίνακασ III.2) ςτθ ςτιλθ 4 κα πρζπει να περιλαμβάνονται 
όλα τα απαραίτθτα αντιδραςτιρια, διαλφτεσ, αναλϊςιμα, βακμονομθτζσ και controls που τυχόν απαιτοφνται για τθ διενζργεια τθσ εξζταςθσ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Α. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 

Ημερομθνία ζκδοςθσ : 

Ρροσ το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ» 

Λεωφ. Μεςογείων 154, Ακινα 

Τ.Κ. 115 27 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα  
και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των 
………………..ευρϊ και ολογράφωσ ……………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… με Α.Φ.Μ. 
……………………… που εδρεφει …………………………… Τ.Κ. ………… (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ 
για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια «Αντιδραςτθρίων Αιμοδοςίασ, με ςυνοδό εξοπλιςμό», 
ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.  180/2017 διακιρυξι ςασ. 

2. Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ / Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

3. Η εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμαςτε του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 
γνωςτοποιιςετε ότι θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται 
ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι 
υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι 
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ 
εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το 
ηθτιςετε. Η καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 
ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν 
ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ 
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τθν ….../……../……….. οπότε και 
κα επιςτραφεί ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι απαλλάςςετε 
τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε 
υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 
αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 
ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που 
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Β. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) : 

Ημερομθνία ζκδοςθσ : 

Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) : 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΥΡ' ΑΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΡΟΣΟ ....................... ΕΥΩ 

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, μζχρι του ποςοφ των 
………………..ευρϊ και ολογράφωσ ……………………………… υπζρ τθσ εταιρείασ…………………………… με Α.Φ.Μ. 
……………………… που εδρεφει …………………………… Τ.Κ. ………… (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), για τθν ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ 
για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν προμικεια «Αντιδραςτθρίων Αιμοδοςίασ, με ςυνοδό εξοπλιςμό», 
ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.  180/2017 διακιρυξι ςασ. 

2. Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό 
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω Εταιρείασ / Εταιρειϊν κακ' όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

3. Η εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμαςτε του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 

4. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 
γνωςτοποιιςετε ότι θ (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ τθσ που περιγράφεται 
ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι τθ ρθτι 
υποχρζωςθ να ςασ καταβάλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε από μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι 
ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ 
εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία που μασ το 
ηθτιςετε. Η καταβολι του ποςοφ γίνεται με μόνθ τθ διλωςθ ςασ. 

5. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια 
ςυγκατάκεςθσ τθσ (εταιρείασ) ……………..…………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν 
ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ 
τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθν κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

6. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ ζχει ιςχφ μζχρι τισ ….../……../……….. οπότε και 
κα επιςτραφεί ς' εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι απαλλάςςετε 
τθν Τράπεηα μασ από τθν υπόψθ εγγφθςθ και κάκε ςχετικι υποχρζωςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε 
υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς' εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ 
αυτισ κα παρατακεί εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

7. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηασ μασ που ζχουν χορθγθκεί 
ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυιςεων που 
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.  

8. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1θσ Υ.ΡΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΓΕΩΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 
Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ:  
Λεωφ. Μεςογείων 154,  
ΤΚ 11527, Ακινα 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΗΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  

(ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ) 

 

ΔΑΡΑΝΗ ………………….€ πλζον Φ.Ρ.Α.  

ΔΑΡΑΝΗ ………………….€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

 

Σιμερα, τθν ....................... οι υπογράφοντεσ, αφ’ ενόσ μεν ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΚΕΗΣ του 
………………………………………., Διοικθτισ του Γενικοφ Νοςοκομείου  Ακθνϊν  «Γεϊργιοσ Γεννθματάσ» 
ονομαηόμενοσ εφεξισ, ςτθν παροφςα ςφμβαςθ «ΦΟΕΑΣ», αφ’ ετζρου δε θ εταιρεία 
………………………………………………..  που εδρεφει  ςτθν ……………………….………….. ΤΚ. ……….. 
τθλ.:…………………………… FAX…..…………. Α.Φ.Μ. ………………………..…………. ΔΟΥ ……………………… και 
εκπροςωπείται νομίμωσ από  τον/τθν………………………………………………………, βάςει του υπ’ αρ.: 
………………………….…………………….., ονομαηόμενοσ-θ εφεξισ, ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:   

Με τθν υπ’ αρ. ……………. Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, κατακυρϊκθκε θ 
προμικεια «Αντιδραςτθρίων Αιμοδοςίασ (με ςυνοδό εξοπλιςμό)», για ζνα ζτοσ με CPV 
………….……………….. 

Η κατακφρωςθ ζγινε ςφμφωνα με το αποτζλεςμα του Ανοικτοφ Διεκνι Ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με 
Αρικμό Διακιρυξθσ 180/2017 που διενεργικθκε τθν …………………………………..  

Συνεπεία τθσ αποφάςεωσ κατακφρωςθσ, ο ΦΟΕΑΣ ανακζτει ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και ο τελευταίοσ 
αναλαμβάνει τθν προμικεια των Αντιδραςτθρίων Αιμοδοςίασ, με τουσ κατωτζρω όρουσ και 
ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 

 

ΑΘΟ 1 

ΕΙΔΗ - ΚΟΣΤΟΣ 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει με το ςυμφωνθτικό αυτό τθν υποχρζωςθ για τθν προμικεια Αντιδραςτθρίων 
Αιμοδοςίασ (με ςυνοδό εξοπλιςμό), ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ 
180/2017 του Νοςοκομείου και τθν από ……………………… κατακυρωτικι απόφαςθ.  Οι ανωτζρω Ρράξεισ 
κακϊσ και θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ. 
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Α/Α Ρεριγραφι 
Είδουσ 

Κωδικόσ 
Εταιρείασ 

Ροςότθτα Τιμι ανά 
τεμάχιο χωρίσ 
ΦΡΑ 

Συνολικι τιμι 
χωρίσ ΦΡΑ 

Τελικι τιμι με 
ΦΡΑ  

       

 

ΑΘΟ 2 

ΧΟΝΟΣ - ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ – ΡΑΑΛΑΒΗΣ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ.  
 
H παράδοςθ κα γίνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου. Το Νοςοκομείο κα παραδίδει 
εγγράφωσ τθν παραγγελία ςτον προμθκευτι με fax ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει τθν παραγγελία εντόσ 6 (ζξι) εργαςίμων θμερϊν από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ τθσ ανωτζρω εγγράφου παραγγελίασ, ενϊ υποχρεοφται να ειδοποιεί το 
Νοςοκομείο και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, 
τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Η παράδοςθ των υλικϊν κα πραγματοποιείται ςτο Φαρμακείο του Νοςοκομείου. 

Για το χρόνο παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ 180/2017 κακϊσ και ςτθν προςφορά του Αναδόχου.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και εγκαταςτιςει τον ςυνοδό εξοπλιςμό ςε πλιρθ λειτουργία 
εντόσ το πολφ 60 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ιτοι, ζωσ τθν ………. , με δικι του ευκφνθ και 
δικζσ του δαπάνεσ ςε χϊρο που κα υποδειχκεί από το Νοςοκομείο. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου τθν υποχρζωςθ τθσ τακτικισ ςυντιρθςθσ και επιδιόρκωςθσ 
των βλαβϊν, με όλα τα απαραίτθτα προσ τοφτο ανταλλακτικά εξαρτιματα και αναλϊςιμα, κακόλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, περιλαμβανομζνων αργιϊν και εορτϊν. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται για 
τθν άμεςθ παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε 24ωρθ βάςθ και κατά τθ διάρκεια Αργιϊν ι/και 
Σαββατοκφριακων. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διαδικαςίεσ όπωσ αυτζσ αναλυτικά καταγράφονται ςτουσ οικείουσ όρουσ τθσ 
Διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ.  

 

ΑΘΟ 3  

ΡΛΗΩΜΗ 

α) Η προμικεια των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά. Κατ’ αντιςτοιχία οι πλθρωμζσ κα γίνονται τμθματικά 
ςφμφωνα με τισ παραδόςεισ.  

β) Πλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ από τον 
«ΦΟΕΑ» προσ τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» κα είναι ςε Ευρϊ. Η πλθρωμι κα γίνεται αφοφ προςκομιςκοφν τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 και κεωρθκοφν 
τα ςχετικά χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ από τθν αρμόδια προσ τοφτο υπθρεςία.  

γ) Η εξόφλθςθ κα γίνεται ςτο 100% τθσ αξίασ των παραδοτζων υλικϊν/υπθρεςιϊν, μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι αυτϊν. Η παραλαβι κεωρείται οριςτικι ζςτω και τμθματικι, εφόςον γίνει θ ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι θ οποία κα ανταποκρίνεται ςτα ςυνοδευτικά ζγγραφα, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και τθν τιμι όπωσ αυτι κακορίςτθκε ςτθν Σφμβαςθ.  

δ) Τα τιμολόγια υπόκεινται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και τισ τουσ 
ςχετικοφσ Νόμουσ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. Ο Φ.Ρ.Α. καταβάλλεται από το Νοςοκομείο.  

ε) Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και 
δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
προμικειασ 
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ΑΘΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του ςυμφωνθτικοφ ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε τθν υπ’ αρ: 
...................................   εγγυθτικι επιςτολι τθσ .............................................., ποςοφ  #  ….………….. # €, 
θ οποία κα του επιςτραφεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016. 

Ωσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε τθν υπ’ αρ: ................................   εγγυθτικι 
επιςτολι τθσ .............................................., ποςοφ  # ……….………….. # €. 

 
ΑΘΟ 5 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παροφςα Σφμβαςθ ιςχφει από ..…………….. ζωσ  …………………  

 

ΑΘΟ 6 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΑΓΟΕΥΣΗ 

Εκτόσ των νομίμων και ςυμβατικϊν απαγορεφςεων, απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να εκχωριςει τθν 
χορθγία ςε οποιονδιποτε τρίτο, να ενεχυριάςει ι να μεταβιβάςει οποιαδιποτε απαίτθςθ απορρζει από 
τθν παροφςα ςφμβαςθ. 

Από τθν απαγόρευςθ αυτι εξαιροφνται οι τράπεηεσ που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα.  

Στισ περιπτϊςεισ που εκδοκεί ζνταλμα και επιταγι ςτο όνομα του προμθκευτι, υποχρεοφται  ο 
προμθκευτισ να  αποδϊςει τα ποςά των τιμολογίων που ζχει ειςπράξει και είναι εκχωρθμζνα,  ςτισ 
τράπεηεσ, με τουσ οποίουσ ζχει ςυναφκεί θ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ εκχϊρθςθσ. 

 
ΑΘΟ  7 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να γνωςτοποιεί ςτο Νοςοκομείο κάκε αλλαγι τθσ κατοικίασ του 
και τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ που εκπροςωπεί.  

 
ΑΘΟ  8 

ΔΙΑΦΟΕΣ - ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΙΑ 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται και ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτο ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο περί 
Δθμοςίων Συμβάςεων (νομοκετιματα, Υ.Α., Κ.Υ.Α. κλπ.), ςτθν λοιπι νομοκεςία που διζπει τθ 
διαδικαςία υλοποίθςθσ προμθκειϊν και λειτουργίασ του ΕΣΥ και ςε κάκε άλλθ ςχετικι γενικι ι ειδικι 
διάταξθ, που διαφυλάςςει τα ςυμφζροντα του Νοςοκομείου.  

Κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των ςυμβαλλομζνων κα επιλφεται από τα αρμόδια δικαςτιρια 
Ακθνϊν.  

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει, με τθν παροφςα ςφμβαςθ, κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ που απορρζει 
από αυτι (ςφμβαςθ) προσ τουσ οίκουσ που τυχόν εκπροςωπεί.  

Η παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε ςε τζςςερα όμοια αντίγραφα, αφοφ διαβάςκθκε, υπογράφτθκε από 
τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

  ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

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

            Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                  Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 
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