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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 

1. Του Ν. 2889/2001, «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας& άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει, 

2. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  διατάξεις» όπως 

ισχύει, 

3. τουΝ. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

4. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

5. τουΝ.3850/2010(ΦΕΚ84/τ.Α΄/02-06-2010)«ΚύρωσητουΚώδικανόμωνγιατηνυγείακαι την ασφάλεια των 

εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. τουΝ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

7. τουΝ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

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

σήμερα, 

9. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
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10. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

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

12. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

13. τουΝ. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 

ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 

και άλλες διατάξεις», άρθρο 39, 

14. τουΝ. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα 

για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 

43, περί τροποποιήσεων διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α' 147), 

15. τουΝ. 4782/2021 (Α’ 96) “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωσητου ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”, στο άρθρο 50 του 

οποίου «Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016» αναφέρεται ότι  

Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, 

16. του άρθρου 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της 

μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, διατάξεις για την 

εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εθνική σύνταξη Ομογενών και 

άλλες επείγουσες » όπως ισχύει. 

 

 

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα: 

 

1. Την υπ’αρίθμ. 11904/13-5-2022 Απόφαση Διοικητή, αναρτητέα στον ιστότοπο της Διαύγειας 

με ΑΔΑ:ΨΖΦΞ4690ΩΝ-ΔΛ7, με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής σύνταξης 

τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων, με 

τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας, με συνοδό εξοπλισμό, 

2. την υπ΄ αρίθμ. 845/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αναρτημένη στον ιστότοπο 

Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΑ9Ω4690ΩΝ-Β6Π), με την οποία δεσμεύτηκε η απαραίτητη πίστωση προς 

κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης, σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του 

Νοσοκομείου, 

3. την υπ. αριθμ. 12/26-05-22 (θέμα 43ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου (αναρτημένη στον ιστότοπο Διαύγεια με αριθμό ΑΔΑ: 6ΝΞΛ4690ΩΝ-4ΑΠ) με την 

οποία ομόφωνα εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων με τη μέθοδο 

της χημειοφωταύγειας, με συνοδό εξοπλισμό. 
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Απευθύνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια 

αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας, με συνοδό εξοπλισμό, 

για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής 

προσφορά (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 27.591,50€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 

29.246,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δημοσίευση αυτού στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο Δι@ύγεια.  

Πιο αναλυτικά: 

Περιγραφή Είδους 

Εξετάσεις 

ανά έτος 

Τιμή ανά 

εξέταση Τιμή εξέτασης ανά έτος 

θυρεοσφαιρίνη (Tg) 500 1,75 € 875,00 € 

Αντισώματα έναντι του 

υποδ 

 

οχέα της TSH (TSH-RA) 150 4,90 € 735,00 € 

Καλσιτονίνη (CT) 300 5,90 € 1.770,00 € 

θεική 

δευδροεπιανδροστερόνη 

(DHEAS) 400 2,20 € 880,00 € 

17-υδροξυ-

προγεστερόνη 

(17(OH)PG 400 3,80 € 1.520,00 € 

Φυλοδεσμευτική 

σφαιρίνη (SHBG) 400 2,30 € 920,00 € 

Δ4-Ανδροστενδιόνη  400 4,40 € 1.760,00 € 

Ινσουλίνη 500 2,80 € 1.400,00 € 

Προινσουλίνη 300 3,40 € 1.020,00 € 

Αντισώματα έναντι 

τυροσινικής 

φωσφατάσης ΙΑ2 

(antiA2) 100 3,40 € 340,00 € 

Αντισώματα έναντι 

ινσουλίνης ΙΑΑ 100 3,40 € 340,00 € 

C-πεπετίδιο 150 3,20 € 480,00 € 
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Αλδοστερόνη 1000 3,80 € 3.800,00 € 

Ρενίνη 1000 3,80 € 3.800,00 € 

Αυξητική ορμόνη (GH) 100 3,70 € 370,00 € 

Γαστρίνη 50 3,33 € 166,50 € 

Αλδοστερόνη ούρων 

24ώρου 300 3,80 € 1.140,00 € 

Κορτιζόλη ούρων 

24ώρου 250 2,50 € 625,00 € 

Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος 

ορμόνη (ACTH) 1000 3,40 € 3.400,00 € 

Σωματομεδίνη (IGF-1) 300 7,50 € 2.250,00 € 

 

Συνολικό εκτιμώμενο 

ετήσιο κόστος :     27.591,50 € 

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 5), μέχρι την 

10/6/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ.  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών 

από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.gna-

gennimatas.gr) , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στονΙστότοπο 

Δι@ύγεια . 

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά βάσει 

των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων: 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

http://www.gna-gennimatas.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στηνπρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους αυτής.   

2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους εις διπλούν. 

3. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με 

το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό ισχύει, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  

Γ. Ο τίτλος της παρούσας  

Δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών   

Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  

Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί»  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους 

υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν.4412/2016 

και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» : σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω 

δικαιολογητικά :  

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 λόγω της οποίας 

αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75,76 και 77 

του Ν.4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά εγκαίρως τα 

πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, από 

τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του και καθ’ όλη τη διάρκεια  της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

(γ)   Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για την έγκαιρη 

και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα 

πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016.  

(δ) ότι δεν του έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων και αγορανομικών 

διατάξεων. Η μη υποβολή της εν λόγω δήλωσης και η διαπίστωση τέτοιων παραβάσεων θα αποτελεί λόγο 

απόρριψης της προσφοράς . 

 

 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» : 

1. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με 

το άρθρο 94 του Ν 4412/2016 τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, 

καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της 

πρόσκλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε δύο 

αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο). 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 σχετικά με τη δέσμευση του προμηθευτή, ότι θα προμηθεύσει το 

Νοσοκομείο με τα αντιδραστήρια που έχει δηλωθεί στην τεχνική προσφορά του. 
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» : 

Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων  το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο 

φωτοαντίγραφο) – άρθρο 92&95 του Ν. 4412/2016. Ως κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου θα είναι 

αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική  άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ.  

 Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη  εκτέλεση της σύμβασης.  

Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης 

μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως . 

Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού προσώπου ή 

ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του, να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των 

προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας 

καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος 

καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με 

ποινή απόρριψης). 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών.  

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε δέσμευση ή 

θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται : 

 Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α., ανά μονάδα μέτρησης (σύμφωνα με τον πίνακα της παρούσας, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι). 

 Σύνολο ΦΠΑ. 

 Συνολικό κόστος με ΦΠΑ. 

Η παραπάνω τιμή θα ισχύει για παράδοση του είδους μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου. Η 

κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή που υποβλήθηκε. 

 

 

3. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι  περιπτώσεις:  

 Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.  

 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων  προϋποθέσεων 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή.  

  Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.  

  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.  
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• Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.  

• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν διορθώνονται / 

αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.  

• Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ.  88  του Ν. 4412/2016. 

• Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του  Διαγωνισμού 

,ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της  παρούσας Πρόσκλησης.  

• Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.  

 Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη κρίση του και 

αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης δικαιούται να 

ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. 

Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να 

ματαιώσει ή να επαναπευθύνει την πρόσκληση. 

 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ  

Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την 

ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά την 

συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους 

δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο, την τεχνική προσφορά ανά 

φύλλο,την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που 

περιέχονται σ’ αυτούς. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει 

διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της 

τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά 

αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα 

ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της 

σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου. 

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η 

ορισθείσα επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, το οποίο 

εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής. 

Η κατακύρωση προτείνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών της πρόσκλησης και 

αφορά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Πρόσκλησης. Ισότιμες 

θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

τηςπρόσκλησης οργάνου. 
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 Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Πρόσκλησης. 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου, το οποίο έχει το 

δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τηνπρόσκληση, εάν κατά την κρίση του οι τιμές που επιτεύχθηκαν 

είναι ασύμφορες για το Νοσοκομείο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα 

καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

 

6. ΠΑΡΑΔΟΔΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η  παράδοση των αντιδραστηρίων θα γίνεται στην αποθήκη αντιδραστηρίων, ύστερα από την τμηματική 

παραγγελία που θα λαμβάνει ο ανάδοχος. Η παραλαβή της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 

αντιδραστηρίων θα γίνεται από την μηνιαία  επιτροπή παραλαβής, με  τη  σύνταξη  πρωτοκόλλου 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται 

τμηματικά ανά τιμολόγηση-παραγγελία, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των 

αντιδραστηρίων. 

7.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016.  

8. Για την κατακύρωση της προμήθειας θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική 

συμπεριφορά του αναδόχου. 

9. Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της 

σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η  με οποιοδήποτε τρόπο 

μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

10. Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

11. Ο Ανάδοχος ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί θα υπάγεται στην 

αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 

 

                                                                                                                                

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Τμηματάρχης της Γραμματείας 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ  

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

 

 

 

 

 

Α

/

Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΕΙΔΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝ

Η 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΝΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΝΑ  

ΣΥΣΚΕΥΑ

ΣΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ

ΩΝ  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 

(6)=(4)Χ(5) 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(test) 

 (7) = 

(6)/(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

(9) = 

(7)Χ(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σ 

 ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

(10)=(8) 

+(9) 

1.          

2.          

…          

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ   
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