
                       

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο  Προμηθειών  

Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα

ΤΗΛ.: 2521350222             

FAX : 2521025997

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

             
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3,1 η/2018

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

από οικονομική άποψη, βάσει τιμής 

                                                                Συστημικός αριθμός:  64110

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει τιμής.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΠΕΡΙΓΡΑ-
ΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ CPV 33696500-0

  1.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ              226.992,68 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

       2. ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

(15%)        
                   34.048,902 €  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τακτικός Προϋπολογισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ (ΚΑΕ)
1359    

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια, Test            
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β.      

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση με βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άπο-

ψη βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες

Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Ηλεκτρονική Υποβολή:

Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλε-

κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
                                            24/09/2018, ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 8:00 π.μ.         

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
                                          15/10/2018, ΔΕΥΤΕΡΑ,  ώρα 14:00 μ.μ.

               
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩ-

ΝΙΣΜΟΥ
                                        19/10/2018, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ώρα 11:00 π.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένα (01) Έτος

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Διαχείριση  Υλικού

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες 

κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο

προβλεπόμενος  από το Ν. 4172/2013 Άρθρο 64,

φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει

τροποποιηθεί και ισχύει.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
Έως  20/09/2018

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                               7Υ8Ε4690ΒΡ-Φ3Υ

               
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την Ανοικτή Διαδικασία του Άρθρου 27 του Ν. 4412/16, και θα πραγματο-

ποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν ανα-

πόσπαστο μέρος αυτής:

ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ»

ΜΕΡΟΣ Γ’:  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Τ.Ε.Υ.Δ.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ  : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας    

Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα                        

ΤΗΛ.: 2521350222             

FAX : 2521025997

E-mail: g  rafeio.  promithion  @  dramahospital  .  gr        URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται από την κείμενη Νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδο-

θείσες Κανονιστικές Πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

Α.   Τις Διατάξεις:

1. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 

2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.

3. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) 

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

4. Του  Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) « Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης

συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665

Ε.Ο.Κ.».

5. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των

Άρθρων 7 και 13 έως 15.

6. Του  Ν. 2690/99 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,  όπως τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με τους

Ν.2880/2001, Ν3230/2004, Ν.3242/2004 και Ν.3345/2005.

7. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

8. Του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279Α’/10.11.2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσιών συμβάσεων»,

Άρθρο 4.

9. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», Άρθρο 35 […

για το παραδεκτό της ενστάσεως προσκομίζεται παράβολο…].

10. Του  Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και

τοπικό Τύπο και  άλλες  διατάξεις», [Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12,  377 παρ.  1 περ.  35,  του Ν.

4412/2016, ο Ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου 2021].
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11. Του  Ν.  3580/2007 «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007), Άρθρο 1 «Σύσταση Επιτροπής Προμηθειών

Υγείας»,  Άρθρο 10 «Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών»,  καθώς και τις Αποφάσεις  Α)

Της Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ Β΄2198/02.10.2009) «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και  Β)

Της  Αριθμ.  ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644  (ΦΕΚ  Β΄2197/02.10.2009) «Περί  Ενεργών  Εμφυτεύσιμων

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων».

12. 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” Άρθρο 2 (16).

13. Του  Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

14. Του  Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄)  Άρθρο 26 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο-

μικής στρατηγικής 2012-2015» (Άρθρο 221).

15. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσο-

πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

16. Του  Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης»,  Άρθρο 1 «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

17. Του  Ν. 4152/2013 (Α'  107) παρ.  Ζ,  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

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

19. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

20. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων

και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  Π.Δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 1.  

21. Του  Ν.4281/2014 «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα

Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις»,  σύμφωνα με  το  Άρθρο  57  του  οποίου από  1.7.2016

καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως

138,139, 157 και της παραγράφου 5 του Άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ,

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ).

22. Του Π. Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

23. Το  Π.  Δ.  80/2016 (Α  145) «Ανάληψη υποχρεώσεων  από  τους  διατάκτες»  το  οποίο  με  το  Άρθρο  13

καταργεί το Π. Δ. 113/2010.

24. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

25. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμόν 39/2017, ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017, «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
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26. Το Π.Δ. 88/2017 (ΦΕΚ Α’ 88/20.06.2017), «56.Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στο Κόσι-

τσε της Σλοβακίας, 57. Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 58. Ειδικός Κανονι-

σμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

27. Του  Ν. 4472/2017  «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016,

μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργα-

σιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»,

28. Του Ν. 4478/17 (ΦΕΚ Α' 91/23.06.2017), «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμ-

βαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση,

κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρα-

τίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροπο-

ποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων

σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδο-

σία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο

οποίος καταργεί  τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III)  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε

δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλλη-

ψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθε-

ρίας του και  με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια

στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων

σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την

αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

29. Του Ν. 4488/2017 ΦΕΚ 137 Α΄ (13-9-2017), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες δια-

τάξεις»,

30. Του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ Α’ 171 / 13.11.2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονι-

σμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β.  Τις Αποφάσεις – Έγγραφα - Οδηγίες:

1. Την  με  αριθ.  18130/11-7-2007 Απόφαση  του  Υπουργού  Επικρατείας  «Καθορισμός  ημερησίων  και

εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερησίων  και  εβδομαδιαίων  τοπικών

εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα

καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007).

2. Της με αρ.  Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

«Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  [Η εν λόγω απόφαση ισχύει  έως την έκδοση σχετικής απόφασης κατόπιν

εξουσιοδότησης του Άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 και  στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του

νόμου αυτού και αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης των

60.000,00€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τις οποίες εφαρμόζονται ηλεκτρονικές διαδικασίες. Βλ.

Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4412/2016, σ. 75].

3. Το με αρ. πρωτ.  4661/14.09/2016 Απόφαση της  Ε.Π.Υ. (ΑΔΑ: Ω2ΔΖ465ΦΥΟ-ΩΥΗ) «Αναφορικά με την

αρμοδιότητα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ

του Ν. 4412/08.08.2016».

4. Το  υπ'αριθμ.  πρωτ.  5609/23-11-2016 «Διευκρινήσεις  σχετικά  με  εγκρίσεις  τεχνικών  προδιαγραφών»

Έγγραφο της Ε.Π.Υ..

5. Την υπ'αριθ.πρωτ.  5797/25-11-2016 «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης

Δήλωσης-ΤΕΥΔ-του  άρθρου  79  παρ.4  του  ν.4412/2016  -Α  147»,  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  της

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

6. Το υπ'αριθ.πρωτ. 5721/1-12-2016 «Ενημέρωση για Ν. 4412/2016» Έγγραφο της Ε.Π.Υ.

7. Το υπ'αριθ.πρωτ.  5657/28.11.2016 «Εγκύκλιος για την εναρμόνιση των Τεχνικών Προδιαγραφών με τις

Διατάξεις της Νομοθεσίας περί Ιατροτεχνολογικών  Προϊόντων» Έγγραφο της Ε.Π.Υ., [ …η Διοίκηση ….δεν

δύναται να αξιώνει…πλην της σημάνσεως CE…την πλήρωση περαιτέρω προδιαγραφών…].

8. Το  με  αρ.  πρωτ.  5797/25.11.2016 Απόφαση  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  «Οδηγίες

συμπλήρωσης για το ΤΕΥΔ του άρθρου 79 του Ν.4412/2016».

9. Το με αρ. πρωτ. 3015/08.05.2017 Απόφαση 31/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΗΡ10ΞΤΒ-ΟΘΞ) με Θέμα

«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19».

10. Την Απόφαση με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ1924/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.».

11. Την  Απόφαση με  αρ.  57654  (ΦΕΚ1781/23-5-2017) «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  &

διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης».

Γ.   Τις Αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής:

     1.   Την με αριθ.  220/2018  Απόφαση Διενέργειας (Θέμα 4ο) του Δ. Σ του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.           

    2.    Την με αριθ. Πρωτοκόλλου 11169/05.09.2018  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης – ΑΔΑ: 7Υ8Ε4690ΒΡ-

           Φ3Υ  της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.                                                                       

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ      Ε              

Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής διαδικασίας, για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

για ένα (01) έτος με δυνατότητα παράτασης (6) μήνες) συν το δικαίωμα Προαίρεσης, με κριτήριο Κατακύ-

ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (Άρθρο 86/Ν.4412).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 226.992,68 € με το Φ.Π.Α., χωρίς το δικαίωμα Προαίρεσης.

Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το δικαίωμα Προαίρεσης,  το ποσό ανέρχεται στις 34.048,902 € με Φ.Π.Α., πο-
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σοστού 15% της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γενι-

κού Νοσοκομείου Δράμας,  για τα οικονομικά έτη 2018 και 2019.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) ημερών από την ημερομηνία κα-

ταχώρησης της παρούσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  του Ε.Σ.Η-

.Δ.Η.Σ.  http://www.eprocurement.gov.gr., (Άρθρο 121,  Ν.4412/2016).,  Άρθρο 27,  παρ.1 & Άρθρο 61,  παρ.1,

Ν.4412/2016).

  Κάθε προμηθευτής, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά. 

Αναλυτικά οι Τεχνικές Προδιαγραφές αυτών αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της παρούσης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά:

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος, ύστερα από τη δημοσίευση της Περίληψης της Δια-

κήρυξης με αριθ. 3,1η/2018 στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και καταχώρηση αυτής στον Ιστότοπο του Προγράμματος

«Διαύγεια» και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗ-

ΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΛΗΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

www.promitheus.gov.gr

   
       21-09-2018 
     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              
            

          

21-09-2018
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24-09-2018

ΔΕΥΤΕΡΑ

8:00 π.μ

15-10-2018 

ΔΕΥΤΕΡΑ

14:00 μ.μ.

19-10-2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:00 π.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Ε.Υ.Δ.

360 ΜΕΡΕΣ
ΝΑΙ 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η   Περίληψη   της παρούσας Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση   

 1.   Στον Ελληνικό τύπο δημοσιεύτηκε  (Άρθ. 65, 66 Ν.4412/2016):

       Σε τρεις εφημερίδες του Νομού, δύο ημερήσιες (ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΡΑΜΑΣ και ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) και μία

       εβδομαδιαία (ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ)  έως τις 20.09.2018 (τελευταία δημοσίευση).

 2.   Καταχώρηση αυτής στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια»   http://et.diavgeia.gov.gr/  στις      

όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: Ω5ΕΝ4690ΒΡ-ΞΡ0.
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 3.   Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  http://www.eprocurement.gov.gr  

       όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003700483.

  Το πλήρες κείμενο   της Διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης:    

  1.   Στον ιστότοπο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στη διεύθυνση (URL):   www.dramahospital.gr  στη       

        διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου, στις  

        21.09.2018.

  2.   Στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 64110 

      στις 21.09.2018  (Άρθρο 38 Ν.4412/2016).

     3.   Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. http://www.eprocurement.gov.gr  

           στις  21.09.2018 όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 18PROC003720120.

 4.   Στα Εμπορικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Δράμας,   καθώς και στα Βιοτεχνικά –  

       Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Δράμας στις 21.09.2018.    

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

Οι Οικονομικοί Φορείς δεσμεύονται ότι:

α)  τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρε -

ώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσί -

ας, που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, τις Συλλογικές Συμβάσεις ή τις Διε-

θνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όρ -

γανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων και τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες που

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   (Άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016),

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρα-

κτηρισθεί ως τέτοιες.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης (περ. 14 της παρ.1 του Άρθρου 2 του Ν. 4412/2016)  είναι τα

ακόλουθα:

 η παρούσα Διακήρυξη  (ΑΔΑΜ:  18PROC003720120) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος αυτής και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Τ.Ε.Υ.Δ],

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

 το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
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Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr, του ως άνω συστήματος.   

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο θα καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή, με

την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται από την αμοιβή του προμηθευτή

κατά την πρώτη πληρωμή του από την Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α’:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

            

ΑΡΘΡΟ 1.   ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ             

ΑΡΘΡΟ 2.  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΘΡΟ 4.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΑΡΘΡΟ 5.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6.   ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                         

ΑΡΘΡΟ 7.   ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                

ΑΡΘΡΟ 8.   ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ              

ΑΡΘΡΟ 9.   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ  

/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

ΑΡΘΡΟ 10.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 12.   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 14.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 15.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

                      ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 16.   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17.   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18.   ΣΥΜΒΑΣΗ    

ΑΡΘΡΟ 19.   ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
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ΑΡΘΡΟ 20.   ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ       

ΑΡΘΡΟ 21.   ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ    

ΑΡΘΡΟ 22.   ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 24.   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 25.   ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 26.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 27.   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 29.   ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ   

ΑΡΘΡΟ 30.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 31.   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡΘΡΟ 32.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 33.   ΓΕΝΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Β’:                      

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ  Γ’:                    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

                               ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’:   Τ.Ε.ΥΔ.              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
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ΜΕΡΟΣ  Α’                   

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                   

ΑΡΘΡΟ 1.  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής

για την Προκήρυξή του.

Οι προσφορές των Οικονομικών Φορέων υποβάλλονται ηλεκτρονικώς.

ΑΡΘΡΟ 2.   ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έντεκα (11) ημέρες πριν την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού

μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από

εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

Είναι απαραίτητο, το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων, να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήμα-

τα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο ή το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι

ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδια-

φερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση

των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των

προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα (Άρθρο 53, παρ.3 του Ν. 4412/2016).

Τυχόν Ενστάσεις ή Προδικαστικές Προσφυγές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύο-

νται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα (Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην

Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188) (Αρ 80,92 Ν. 4412/2016).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, και που θα κατατεθούν από

τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγ-

γράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από

δικηγόρο κατά την έννοια των Άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό με -

ταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή

Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας, προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από

το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με τη σφραγίδα ‘’Apostile”,

σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από Δικηγόρο κατά την

έννοια των Άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υπο-

βάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υπο-

χρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 4.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση Δημόσια Σύμβαση κα-

λύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I

της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υπο-

χρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι

αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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ΑΡΘΡΟ 5.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Δια-

κήρυξη  (άρθρο  1.5),  στην  Ελληνική  Γλώσσα  και  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στο

ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και  37 και την με αρ. 56902/215/02-06-2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφασης του

Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  εγκεκριμένη

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πι-

στοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνε-

ται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον

Κανονισμό (Ε.Ε) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)” (Φ.Ε.Κ. Β 1924/02.06.2017), και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας

την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται

αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  37  του  ν.

4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας

και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λει-

τουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, η Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνω-

σή της και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και την αρ. 56902/215/02-06-

2017 (αρ. φύλλου 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.

Οι Οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμ-

βάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα Δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η Οικονομική Προ-

σφορά του Οικονομικού Φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφο-

ράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 21 του Ν. 4412/16 . Εφόσον

ένας Οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορ-

ρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλ-

λουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικές με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,

την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Οι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την Τεχνική και Οικονομική τους Προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα
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οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ει-

δική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων

καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περι -

γράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf, και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκρι-

μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητι-

κών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον Οικονομικό

Φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγι-

σμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 

από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυ-

πη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., και όσα, προβλέπεται από 

το Ν. 4250/2014, ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ο φάκελος θα 

πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. ). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιω-

τικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα, επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είτε από πρόσωπο, κατά το Νόμο, αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Επίσης, για την ομαλότερη και γρηγορότερη διεξαγωγή της διαδικασίας Αξιολόγησης, οι οικονομικοί φορείς
θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή και τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους ή βεβαιώσεις στα
οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Για κάθε είδος που θα δοθεί προσφορά, θα κατατεθεί και ξεχωριστός υποφάκελος «Τεχνικής Προσφοράς».

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητι-

κά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς Ενώσεων Προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε

από όλους τους φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
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προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανο-

μένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής

(Άρθρο 96 παρ.7/Ν.4412).

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση Οικονομικών Φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης (Άρθρο 19/Ν.4412).

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να

έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης, και στις δύο περιπτώσεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάστα-

ση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση

της αρμόδιας επιτροπής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει Οικονομικοί Φορείς και τις οποίες

έχουν χαρακτηρίσει  ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων

και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις

σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφο-

ρίας (Άρθρο 21/Ν.4412).

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέρο-

ντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,

εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή

συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται

διόρθωση ή συμπλήρωση (Άρθρο 102/Ν.4412).

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των όρων της

Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά

έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δί-

νεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περι -

λαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 360 ημερών από

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν

από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
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άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσης, κατ' ανώτατο όριο, για χρονικό

διάστημα, ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη δια-

δικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους

ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία

περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομι -

κοί φορείς.

ΑΡΘΡΟ 8.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εναλλακτικές Προσφορές  δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν υποβληθούν

Εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύ-

σεως προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους προσφυγής κατά

της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να ζη-

τηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη (Άρθρο 102/Ν.4412).

ΑΡΘΡΟ 9.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρ. 73,74 Ν.4412)

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων Οικονομι-

κός Φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε

ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για Ένωση Οικονομικών Φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους

λόγους:

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :     

        (Άρθρο 73  Ν. 4412/2016). 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της

11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.

1 και στην παράγραφο 1 του Άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοί-

χως, στα Άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κα-

ταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπρα-

ξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζο-

νται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου
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2005,  σχετικά με  την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για  τη  νομιμοποίηση

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.

15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και καταπολέμηση

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφα-

σης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική

νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο Οικονομικός Φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδι-

καστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπη-

σης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτι -

κών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους

διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου.

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

νόμιμους εκπροσώπους τους.

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

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

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνι -

κής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την Εθνική Νομοθεσία,  ή/και 

β. όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρε-

ώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφο-

ρούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλο-

ντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους (Άρ.

73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 4412/2016).

3. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
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υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουρ-

γική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ  (Άρθρο  73 παρ. 2 περί-

πτωση γ του Ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4488/2017).

4. Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης προσφέρων Οικονομικός Φο-

ρέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστι-

κή διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύ-

πτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να

μην αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περί -

πτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας -

σχετική δήλωση του προσφέροντος Οικονομικού Φορέα περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ (για τις συμβάσεις κάτω των

ορίων),

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο Οικονομικός Φορέας συνήψε συμ-

φωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του Άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού, από την πρότερη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα κατά

την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν

μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει  επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο

πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης σύμβασης με  αναθέτοντα  φορέα ή προηγούμενης

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζη-

μιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ως ορίζεται στον Υπο-

φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύ-

ναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιω-

δώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του για το

οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων

έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

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

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

5. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν Οικονομικό Φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των κατα-

στάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω Φο-

ρέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συ-

νέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

6. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας

Σύμβασης, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει

(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

7. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της πα-

ρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη δια-

δικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

8. Προσφέρων Οικονομικός Φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

1  και  4 μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου  να  αποδείξει  ότι  τα  μέτρα  που  έλαβε  επαρκούν για  να

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. Τα μέτρα

που λαμβάνονται από τους Οικονομικούς Φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον

Οικονομικό Φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις με τελεσίδικη απόφαση σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης

ή  ανάθεσης  παραχώρησης,  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο  του

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 7 Άρθρου 73 Ν. 4412/2016). 

9. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη πα-

ράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

10.  Οικονομικός Φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Άρθρου 74 του Ν.

4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμ-

βασης.

1.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

                                           Υποφάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και Δικαιολογητικά για τη Συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
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α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης:

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (Τ.Ε.Υ.Δ.) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-

σίων Συμβάσεων στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 κατ' αντι -

στοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.158/2016 Απόφαση της Αρχής

( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016), για διαδικασίες Σύμβασης κάτω των κοινοτι-

κών ορίων. Συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας

πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79:

 δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να 

αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, 

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

 κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κλη-

θούν να συμμετάσχουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα ή υποψήφιο, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη

διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλει όλα ή ορισμένα από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όπο-

τε αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλισθεί η ορθή διεξαγωγή της (παρ. 5, Άρθρο 79, Ν.4412/2016). Κατά παρέκ-

κλιση, μόνο, της προηγούμενης παραγράφου, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά

ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πιστοποιητικά

ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος

της Ένωσης. Ωστόσο, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η Σύμβαση,  θα πρέπει  να προσφέρει και

επικαιροποιημένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 

Διευκρίνηση: Το ΤΕΥΔ δεν περιλαμβάνει Τεχνικές Προδιαγραφές. Καλύπτει  μόνο τους όρους συμμετοχής (προ-

επιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ.,

όπως αυτό έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή στη Διακήρυξη στο Παράρτημα Δ’, είτε στο κείμενο αυτής είτε

στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, σε μορφή pdf  (Αποφ. Π1/2390/13),  ψηφιακά

υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη Διακήρυξη. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ό,τι

προβλέπει το Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ. 158/2016 - Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 3698/Β΄/16-11-2016)

περί έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης. 

Η υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. από τους Οικονομικούς φορείς γίνεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ

Π1/2390/2013 (Β/2677).

Το Τ.Ε.Υ.Δ. υπογράφει ο εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης Συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη

Σύμβασης. Είναι  δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η

                                                                  20

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύ-

νολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016,

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79Α του Ν. 4497/2017.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό

φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β)  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό η οποία  εκδίδεται,  σύμφωνα με  το  Άρθρο  72  του  Ν.

4412/2016, και υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογι-

σθείσης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α. ή επί της συνολικής δαπάνης των προσφερομένων ειδών, εκτός Φ.Π.Α. Η Εγγύηση

Συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου

pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή

(πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η Ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά, είτε από

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Στην προσφορά, απαραιτήτως, πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής τού (συμπεριλαμ-

βανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής

αυτής  (Άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016).

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσης προσφυγής

κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

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

Η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 

παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιο-

λογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της Σύμβασης.

γ)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον

προσφέροντα και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου

θα δηλώνεται ότι:

1.  Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες 

έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

3.  Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί του συ-

νόλου υποβάλλεται η προσφορά.

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
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5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για

αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

7. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς,  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της παρούσας Διακήρυξης.

8. Ο οικονομικός φορέας, εφόσον είναι υπόχρεος εγγραφής του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών  (Ε.Μ.ΠΑ.), σύμ-

φωνα με το Νόμο 2939/2001,  να δηλώνεται ο αριθμός  Ε.Μ.ΠΑ.

Υπεύθυνες Δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα

υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα

παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και   απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Υποφάκελος Τεχνική Προσφορά (Ηλεκτρονική Υποβολή μαζί με Πίνακα Συμμόρφωσης – Μέρος

Γ’/Παράρτημα Β’)

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς που περιέχει, ιδίως, τα έγ-

γραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των

προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της Σύμβασης (Άρθρο 94, Ν.4412/2016).

Η τεχνική προσφορά συμπεριλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω ανα-

φερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση:

Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή στο  ΜΕΡΟΣ Β’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και

προδιαγραφές πληρούνται.

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστη-

μα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παρα-

γόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστη-

μα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τε -

χνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο

προσφέρων επισυνάπτει, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ-

ΡΑ του).

Έτσι, στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να υποβάλλονται ηλε-

κτρονικά και τα κάτωθι  τα οποία θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή:

Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Θα έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα εί-

ναι σε πλήρη ανταπόκριση - παραπομπή ανά  κεφάλαιο και παράγραφο - με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους

λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Προς τούτο, θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται, ψηφιακά υπογεγραμμένος, ο ΠΙ-

ΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (μόνο για τα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά).  
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Β) Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια  (Prospectus).  Είναι απαραίτητο να είναι  ψηφιακά υπογε-

γραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Άλλως, θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά

υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζο-

νται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Προσφορές που δεν είναι

σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα, απορρίπτονται. Τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) και άλλα έντυπα, εταιρικά ή

μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική Γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από

μετάφραση στη Ελληνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμε-

ση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η

προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής.

Για την πιο ομαλή και πιο γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας Αξιολόγησης, οι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή  τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους ή βεβαιώσεις, στα 

οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

προσφέροντα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται :

 Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το προϊόν, στην περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κα-

τασκευαστής.

 Ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που κατασκευάζει το τελικό προϊόν έχει αποδεχθεί έναντι του

την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.

 Ότι διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαι-

δευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από το μητρικό κατασκευα-

στικό οίκο για τη συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Να αναφερθεί αναλυτικά,   προκειμένου να 

αξιολογηθεί, η πόλη όπου εδρεύει το συνεργείο συντήρησης, η σύνθεση του προσωπικού του, τα τυπικά 

του προσόντα κ.λ.π, . Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην Βόρεια Ελλάδα, οφείλουν να 

εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις εκάστοτε 

ανακύπτουσες ανάγκες. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπι-

κού, τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση κ.λ.π. θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλί-

σεις.

Δ) Πιστοποιητικά  

Οι προμηθευτές οφείλουν να καταθέσουν :

 Πιστοποιητικό ΙSO σειράς 9000 ή ISO 13485 (ή ισοδύναμα), καθώς επίσης και έγκυρο πιστοποιητικό σει-

ράς ISO 13485 (ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής, επί ποινή απόρρι-

ψης. Εάν δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν, αρκούν τα πιστοποιητικά ISO σειράς 9000 για τον 

προμηθευτή και κατασκευαστή.

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό

πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική 

προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανι-
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σμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαι-

τήσεις που έχουν οριστεί με τη Διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδει-

κνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 56,  ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο 

δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές 

απαιτήσεις που ορίζει η Διακήρυξη.

 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με την  ΔΥ8δ/Γ. Π. οικ./1348/2004 (Φ.Ε.Κ. 32 Β/16-1-2004) 

«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», εκτός εάν 

δεν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 Πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (Οδηγία 93/42/Ε.Ε. ή άλλη, εάν δεν πρόκειται για ια-

τροτεχνολογικό προϊόν) που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας με τα οποία βε-

βαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται  και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημε-

ρών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Ε) Πλήρης κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις παρόμοιων ή ίδιων μηχανημάτων 

που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και οι τυχόν υποχρεώσεις πα-

ράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο 

Δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας στα οποία θα ανα-

φέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό 

τομέα, οι παραδόσεις βεβαιώνονται από αυτόν, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, δηλώνονται υπεύθυνα από τον προ-

μηθευτή. Στον ίδιο κατάλογο διευκρινίζεται αν τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται από συνεργείο του προμηθευτή 

και από πότε.

Β) Πίνακες Συμμόρφωσης

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική Προσφορά, συμπληρωμένοι σύμ-

φωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1.  Στη Στήλη  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρε-

ώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2.  Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υπο-

χρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγε-

θος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με την

παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.  Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή

ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δη -

λώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν απο-

τελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

4.  Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς η οποία

θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών,
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του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήρι-

ξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλο-

νται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό

όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν

εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτός  των  εγγράφων που

φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 Όταν  υπογράφονται  από  τον  ίδιο  φέρουν  ψηφιακή  υπογραφή.  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  που  δεν

φέρουν ψηφιακή υπογραφή, απορρίπτονται.

 Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

 Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

Υποφάκελος Οικονομική Προσφορά (Ηλεκτρονική Υποβολή)

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο, στην παρούσα, κριτήριο ανάθεσης που είναι η

πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, βάσει  τιμής,  προκύπτουσα από τα επιμέρους κριτήρια

ανάθεσης, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη Διακήρυξη. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποι-

νή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστή-

ματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρ-

χείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται με ανάλυση προσφο-

ράς.

Η  Οικονομική   Προσφορά  υποβάλλεται  απαραίτητα  με  τη  συμπλήρωση  του  Πίνακα  Οικονομικής  Προσφοράς

(MEΡΟΣ Γ΄/Παράρτημα Α΄). Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στη δομή του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς,

και επιβάλλεται απαραίτητα η χρησιμοποίησή του. 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:

1. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρί -

πτονται ως απαράδεκτες.

2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμε-

σους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκα -

δικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
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3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για

ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με την επιφύλαξη της παρ. 4

του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω

του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το

προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των

προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί  εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί  τα

πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαί-

σιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε. , οφείλουν, εγγράφως, να δηλώσουν με την προσφορά τους,

ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή

της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ-  Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα

από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισρα -

ήλ και τη Τουρκία καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί τα εν

λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και

κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων. Στα είδη για τα οποία ζητούνται περισσότερα του ενός

τεμάχια, θα δίνεται η τιμή μονάδος ώστε πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των ζητουμένων τεμαχίων θα διαμορ-

φώνει την συνολική προσφερόμενη τιμή του πίνακα του υποδείγματος της οικονομικής προσφοράς. ΙΙ. Επισημαίνε-

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

6. Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την

προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφο-

ρές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρα-

σχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή

τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προ-

μήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη

της προσφοράς. 

8.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση

των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. Απορρίπτονται  προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που

κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλί-

κους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της

εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νο-

μοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προ-

βλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. .
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Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητι-

κών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιο-

λογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-

σία, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προ-

βλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Υπέρ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  2%.

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλ-

λεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).  

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτου-

σα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016.

δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της αξίας 

της Σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.350 παρ.3 Ν. 4412/16).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού ει-

σφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. (άρθρο 64 Ν. 4172/2013)

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής

(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των

προσφορών, κατά το Άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» γίνεται

τέσσερις (4) εργάσιμες μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.    

2. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου  «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα

που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο απο-

κτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών

εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους Οικονομικούς Φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγρα-

φα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφο-

ράς τους, σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 11.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιο -

λόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά

των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δι-

καιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του ορ-

γάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους

όρους της παρούσης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο

πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην

Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») επικυ-

ρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με

επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στους προ-

σφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 23.2 της παρούσης.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και

ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων

που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφο-

ρών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή

απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,

εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομι-

κών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού

παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του απο-

φαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λει-

τουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.2 της παρούσης.

                                                                  28

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



ΑΡΘΡΟ 12.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε

κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκρι -

μένα στα Άρθρα 4, 5, 6, 8, 11,12, 15 της παρούσης,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρ -

θωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την

συμπλήρωσή της,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθε-

σμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή ( Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016),

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης Διακή-

ρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον κα-

λεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των

δικαιολογητικών που περιγράφονται  στην παρούσα παράγραφο,  ως αποδεικτικά στοιχεία  για  τη μη συνδρομή

λόγων αποκλεισμού του Άρθρου 9 της Διακήρυξης.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά μέσω του

συστήματος, σε μορφή αρχείων  pdf, και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν  εντός τριών (3) εργάσιμων

ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και απο-

στέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο

να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω

του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθε-

σμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

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

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμ-

μετοχής του και η Κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιη -

μένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παρα-

πάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν, νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 9 της παρούσης, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις

τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί, οι

οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για

την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας

Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής του. 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυ -

πη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, όπου απαιτείται η κατακύρωση, γίνεται

στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και δεν

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον

προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία μα-

ταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή

του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη

απόφασης, είτε για την Κατακύρωση της Σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με

την Απόφαση Κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηλεκτρονι-

κή ειδοποίηση  προσκόμισης   των δικαιολογητικών,   ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή  του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκα-

τεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από  το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω πρόσωπα:

Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., 

Ε.Ε.) κατατίθεται και για τους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) κατατίθεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κα-

θώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους  - μέλους ή χώρας από το οποίο να 

προκύπτει  ότι κατά την ημερομηνία  της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
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αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για όλους του οργανισμούς στους οποίους ο προσωρινός ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλλει εισφορές (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

3. Πιστοποιητικό το οποίο  εκδίδεται  από τη αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που θα 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από το 

οποίο να  προκύπτει ότι:

Δεν τελεί υπό πτώχευση, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή δεν τελεί υπό ανα-

γκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβα-

σμού, ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κα-

τάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή όπου το έγ-

γραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 

και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερoμένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητι-

κής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιο-

γράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας εγκατάστασής του, στην οποία  να αναφέρει τα παρακάτω : 

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

(β) δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο προσωρινός ανάδοχος συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(γ) δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016,  

(δ) δεν έχει εμπλακεί σε καμία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του  ως 

προσωρινού αναδόχου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του Ν. 4412/2016,

(ε) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης, στο πλαί-

σιο προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης Σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης Σύμβα-

σης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης  Σύμβασης, αποζημιώσεις

ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(στ) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 

(ζ) δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύ-
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ναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιω-

δώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(η) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 

οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης Σύμβασης δημοσίων 

έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας κατα-

γωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστο-

ποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήμα-

τος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγ-

γελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικα-

θίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλε-

ση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης.

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

ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την

παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχε-

τική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.

8.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομι-

κού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφο-

ράς.

Εάν η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού, ώστε οι εμπλεκόμενοι στη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων του 

Ν. 4412/2016, για την απόδειξη της μη υπαγωγής σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 Ν. 

4412/2016 δεν είναι δυνατή, κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μπορεί να αντικατασταθεί 

από την προβλεπόμενη από το άρθρο 80, παράγραφος 2, του ίδιου νόμου, ένορκη βεβαίωση.

9. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως :

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νο -

μικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης,
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όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, (σε περίπτωση Α.Ε.),

κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμι-

μη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυ-

χόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Οι  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποχρεούνται να καταθέσουν τα παραπάνω κατά πε-

ρίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 15.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκει-

ται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη

μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητι -

κών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της

Αναθέτουσας Αρχής εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσε-

ων και διαδικασιών. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγί-

σθηκαν. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 103 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση Κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασί-

ας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμ-

φωνα με το Άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης Κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται εφόσον συ-

ντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο Άρθρο 22  της παρούσης βοηθημάτων

και μέσων στο στάδιο της Προδικαστικής και Δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης Κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλλει επικαιροποιη-

μένα τα δικαιολογητικά του Άρθρου 16.

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας εί-

κοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρα-

κτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον

Ν. 4496/2017, και αποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του παραπάνω Νόμου, η

προσφορά του απορρίπτεται και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό, μέσα στην τεθείσα προ-

θεσμία, απορρίπτεται η προσφορά του, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Συμμετο-

χής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
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ΑΡΘΡΟ 17.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (παρ.3, 4 και 5  Άρθρου 72 Ν. 4412/2016)

1. Οι Εγγυήσεις Επιστολές Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν

νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. κι έχουν,

σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό

του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 

τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ

ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκ-

δότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύ-

πτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκ-

δίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους 

όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης  και την καταληκτική  ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυ-

ρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 18.  ΣΥΜΒΑΣΗ

Μετά την ανακοίνωση Κατακύρωσης υπογράφεται και  από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, το

κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη Διακήρυξη ( ΜΕΡΟΣ Γ’/ Παράρτημα Ε’). 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

1. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.

4. Την τιμή.

5. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.

6. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

7. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

8. Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
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9. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.

Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως Προσφορά,

Διακήρυξη και απόφαση Κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει  από την ημερομηνία υπογραφής της και για δώδεκα (12) μήνες,

με:

Ι) Δικαίωμα Προαίρεσης. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης,  το Νοσοκομείο  έχει τη

δυνατότητα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης κατά ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της, εφόσον το κρίνει  ανα-

γκαίο, με την  προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση πέραν του ποσοστού 15% του συνολικού πόσου  της

Διακήρυξης. Το Δικαίωμα Προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 31.640,20€  συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ .

II) Δικαίωμα Παράτασης. Στην περίπτωση που δεν έχει εξαντληθεί το ποσό της Σύμβασης, έως και έξι (6) μήνες,

συν το Δικαίωμα Προαίρεσης.

ΑΡΘΡΟ 19.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.

1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., 

και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφε-

ρόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβα -

σης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης

και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει, συνολικά και χωρίς διακρίσεις, την εφαρμογή όλων των

όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου.

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότε-

ρα ορίζει. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του

αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται πα-

ρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω Εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσης Διακήρυξης

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-

ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιου, οι οποίες απαριθ-

μούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

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

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενερ-

γούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Στις Συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/2001, επιπλέον του  πα-

ραπάνω όρου, ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης

της, να τηρεί τις υποχρεώσεις του Ν. 2939/2001 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 4496/2017. Η τήρηση των

υποχρεώσεων ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγω-

γών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., εντός της προ-

θεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του

συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού Ε.Μ.ΠΑ. του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρη-

ση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν.

4412/2016.

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, την Απόφαση 44/09-06-

2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατευθυντήρια οδηγία 22) και κατόπιν γνωμοδότησης

της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4497/17.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται

στο Άρθρο 10 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,

γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένω-

σης στο πλαίσιο διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε.

Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα

μονομερούς λύσης της Σύμβασης. 

Κήρυξη οικονομικού φορέα ως εκπτώτου- Κυρώσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν,

με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει,

παραδώσει  ή αντικαταστήσει  τα συμβατικά υλικά,  ή δεν επισκευάσει  ή συντηρήσει  αυτά μέσα στον συμβατικό
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χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης που  θα του  δοθεί,  σύμφωνα με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο 206  του  Ν.

4412/2016 και την παράγραφο 6 της παρούσης [Ειδικοί όροι Εκτέλεσης Σύμβασης].

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

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

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμε-

νου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσόν

που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.

Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημε-

ρομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για

τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επι -

τόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί

της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς

Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθη-

καν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμ-

βάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο

δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζε-

ται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του

συμβατικού χρόνου μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του πο-

σοστού του τόκου υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβο-

λής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής

του αναδόχου ή,  σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,  με ισόποση κατάπτωση της Εγγύησης Καλής

Εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της

ένωσης.

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των Συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρ-

θρων “Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις”, “Χρόνος παράδοσης υλικών”, “Απόρριψη συμβατικών

υλικών – αντικατάσταση”, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
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εκτελεί τη Σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση

της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμο-

δότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4497/2017.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 20.  ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί  η συγκεκριμένη Σύμβαση κι έχει ή είχε υπο-

στεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των 

προβλεπομένων στον τίτλο 3 του Ν. 4412/2016 ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) κατά της σχετικής πράξης  ή παράλειψης 

της Αναθέτουσας Αρχής  (άρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Ανα-

θέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή

της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 Ν. 4412/2016). Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά

απόφασης της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 362 παρ. 4 Ν. 4412/2016).

Προθεσμία άσκησης Προδικαστικής Προσφυγής

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστι-

κής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, εάν

η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ. 1 περ. α΄ Ν. 4412/2016) ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φο-

ρέα, εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 4412/2016), άλλως

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

του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση 

αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ άρθρο 361 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 4412/2016).

2.  Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)

ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

Παράβολο

1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο 

υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσης 

αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής Σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσί-

ων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Εάν από τα έγγραφα της Σύμβασης δεν προ-

κύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται 

παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ (άρθρο 363 παρ. 1 Ν. 4412/2016).
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2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τμήμα ή τμήμα-

τα της Σύμβασης, το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της Σύμβασης

σχετικά με τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή (άρθρο 363 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

3. Το ύψος του ποσοστού και τα ανώτατα και κατώτατα όρια του ποσού του παραβόλου μπορούν να αναπροσαρ-

μόζονται με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 363 παρ. 3 Ν. 4412/2016).

4. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παρα-

βόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e - παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Για την απόδειξη της 

καταβολής και της είσπραξης του παραβόλου, ο προσφεύγων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην

παράγραφο 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπωμένο αντί-

γραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμ-

ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο 

Κωδικό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευσης του ηλεκτρονικού παρα-

βόλου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται.

5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής ή σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής, το παράβολο

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα με την απόφαση του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., που εξέτασε την προδι-

καστική προσφυγή. Επίσης, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανα-

καλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής (άρθρο 363 παρ. 5 Ν. 4412/2016).

Ανασταλτικό αποτέλεσμα

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, 

επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου σχηματισμού της Α.Ε.Π.Π., μετά από άσκη-

ση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και επόμενα του παρόντος Κανονισμού, εκτός εάν η Α.Ε-

.Π.Π., κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, αποφανθεί 

διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού (άρθρο 364 Ν. 

4412/2016).

Παρέμβαση

Κάθε ενδιαφερόμενος του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθε-

σμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της προσφυγής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού, παρέμβαση ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., για τη διατήρηση της ισχύος

της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του (άρθρου 362 
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παρ. 3 Ν. 4412/2016). Η παρέμβαση κατατίθεται ηλεκτρονικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του πα-

ρόντος Κανονισμού.

Κατάθεση της προσφυγής

1. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαιρέτως τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά της (άρθρο 362 παρ. 1 εδ. γ΄ Ν. 4412/2016).

2. Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Πα-

ράρτημα I (άρθρο 362 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

3. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου στην Α.Ε.Π.Π. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής κατα-

χώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

4. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε 

περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η προδικαστική προσφυγή κατα-

τίθεται ηλεκτρονικά στην Α.Ε.Π.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προ-

σφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την Α.Ε.Π.Π. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αρ-

γότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η Α.Ε.Π.Π. ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον 

προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.

5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος κατάθεσης προσφυγών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η προσφυγή κατατίθεται εγγράφως στο πρωτόκολλο της Α.Ε-

.Π.Π. ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με τηλεομοιοτυπία προς την Α.Ε.Π.Π. Ως ημερομηνία υποβολής 

της προσφυγής λογίζεται αντίστοιχα η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής

αποστολής ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία.

Κοινοποίηση της προσφυγής - Απόψεις Αναθέτουσας Αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερόμενων τρίτων

1. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα 

με την παράγραφο 3 του άρθρου 8, η Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο την επόμενη της κατάθεσης εργάσιμη ημέρα,

ειδοποιεί την Α.Ε.Π.Π. σχετικά με την κατάθεση της προσφυγής και της παραχωρεί δικαίωμα πρόσβασης στο σύ-

νολο των στοιχείων του διαγωνισμού. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή: (α) κοινοποιεί την προσφυγή μέσω του συστή-

ματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδια-

φερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα

παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και 

(β) διαβιβάζει στην Α.Ε.Π.Π. μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού, το αρ-

γότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί 

                                                                  40

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί στις 

απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προ-

σφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 υποπαρ. α΄ Ν. 4412/2016).

2. Στις περιπτώσεις κατάθεσης της προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 

5 του άρθρου 8, η προσφυγή καταχωρίζεται αυθημερόν. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη 

ημέρα η προσφυγή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή και αυτή καλείται : (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το 

αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προ-

σφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα

με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, και (β) να διαβιβάσει στην Α.Ε.Π.Π., το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών

από την ημέρα κοινοποίησης, τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδει-

κτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει 

αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 

παρ. 1 υποπαρ. β΄ Ν. 4412/2016).

3. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής ο σχηματισμός της Α.Ε.Π.Π., 

ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η εξέτασή της, ελέγχει τη συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με την υποχρέωση 

κοινοποίησης του φακέλου σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ των δύο προηγούμενων παραγράφων. Εάν διαπι-

στώσει ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση γίνεται από την Α.Ε-

.Π.Π., έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ασκήσουν παρέμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού 

(άρθρο 365 παρ. 5 Ν. 4412/2016).

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 39/4-5-2017.

ΑΡΘΡΟ 21.  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει, εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,

για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής

του Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της διαδικασίας

ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η

παράλειψη. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στο χρόνο παράδοσης

που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην αποθήκη του Νοσοκομείου ή στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από το

γραφείο Διαχείρισης, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμη-

θευτή.

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομη-

νία αποστολής στον ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το Νοσοκομείο, από αρμόδια επι-

τροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα
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παραλαβής. Στα δελτία αποστολής και τιμολόγια πρέπει να αναγράφονται και οι κωδικοί αριθμοί των ειδών

(Α/Α), όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Πίνακα Ειδών του Παραρτήματος Β’.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρα-

τείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη

λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ½ αυ-

τού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει ο

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το έργο, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλο-

μένων των κατά περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων της παρούσας Διακήρυξης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του

διαγωνισμού,  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση  επιτρέπεται  μόνο  όταν  συ-

ντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την

εμπρόθεσμη παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδο-

σης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής των υλικών αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των υλικών

(Άρθρο 209/Ν.4412)

Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στο Άρθρο 206, 208 και 209 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 23.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1.   Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια, κάθε φορά, επιτροπή του  Νοσοκομείου.

2.  Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών, διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος στην οποία, εφόσον το

επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να γίνεται με έναν ή περισσότερους

από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:

α)  Με μακροσκοπική εξέταση. 

β)  Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

γ)  Με πρακτική δοκιμασία.

δ)  Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια

υλικό, ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.  

Τυχόν έξοδα μεταφοράς, κατά τις ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.

3.   Σε  περίπτωση  που  γίνει  μακροσκοπική  εξέταση,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  οριστικό

πρωτόκολλο  (παραλαβής  ή  απόρριψης),  μετά  τη  διενέργεια  του  μακροσκοπικού  ελέγχου.  Αν,  εκτός  από  την

μακροσκοπική  εξέταση,  διενεργηθούν  και  άλλοι  έλεγχοι  (όπως  χημική  εξέταση,  μηχανική  εξέταση,  πρακτική

δοκιμασία), συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και

δειγματοληψίας, και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.

Εάν, λόγω της φύσεως του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν

μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από

την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.

4.   Αν η  επιτροπή παραλαβής παραλάβει  το  υλικό  με  παρατηρήσεις,  αναφέρει  στο σχετικό  πρωτόκολλο τις

αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το

ζήτημα, αν δηλαδή το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια
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κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την

καταλληλότητά του και μπορεί  να χρησιμοποιηθεί,  με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου και

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση

επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί

να  χρησιμοποιηθεί,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του

αρμοδίου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί. Εάν το υλικό απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής, λόγω

παρεκκλίσεων  που  διαπιστώθηκαν  κατά  τον  μακροσκοπικό  έλεγχο,  η  επιτροπή  δεν  προβαίνει  στη  λήψη  και

αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους (Άρθρο 208, Ν.4412/2016). 

5.  Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής  (Άρθρο 120 παραγ.5 Ν.4412/2106) παραπέμπονται για επανεξέταση

περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον

μακροσκοπικό  έλεγχο  ή  τους  άλλους  ελέγχους  που  διενήργησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής.  Η

παραπομπή  κατά  τα  ανωτέρω γίνεται  ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  προμηθευτή  ή  αυτεπάγγελτα  από  την

Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει,  εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη

σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης (παραγρ. 3-4 Ν.4412). Το αίτημα

για  επανεξέταση  υλικού  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  υποβάλλεται  από  τον  προμηθευτή  μέσα  σε

ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα

της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή

παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή

αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου και εκπίπτονται

από το λαβείν του προμηθευτή ή εισπράττονται από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση,

μέσω του δημοσίου ταμείου.

6.   Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες,

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.

7.  Με  απόφαση  του  αρμοδίου  αποφαινόμενου  οργάνου  μπορεί  να  παραπέμπεται  δειγματοληπτικά  για

επανεξέταση  υλικό  σε  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται  προς  τούτο,  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που

παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο

και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.

8.  Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή

τους από τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης, ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή

της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την

απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθε-

σμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης.             
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε κι εφόσον

έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του Άρθρου

213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 25. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1.  H πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά μέχρι την εξόφληση του 100% της

συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο  Άρθρο 200 του Ν.

4412/2016:

(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής αποδει-

κτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη του Νοσοκομείου.

(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα ή άλλο χώρο του δικαιούχου.

(γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

(δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγια δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

(ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

2.  Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις.

3.  Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές, σχετικά με τον

τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας της προμήθειας ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει ποινή αποκλεισμού και

δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του Νοσοκομείου. Επίσης δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση του Νοσοκο-

μείου προς το διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον διαγωνιζόμενο έναντι του Νοσοκομείου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 26. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που

η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα

ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 27. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία,

υπολογισμοί  και  κάθε  άλλο  σχετικό  έγγραφο ή  υλικό  που αποκτάται,  συγκεντρώνεται  ή  καταρτίζεται  από τον

Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτου-

σας Αρχής.

Ο Ανάδοχος μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Ανα-

θέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται

να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Ανα-

θέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, την τε -
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χνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σε παρόμοια έργα που τυχόν θα

αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.

Η Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στη χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων

επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσεως, απόδοσης και λειτουργίας.      

                                        

ΑΡΘΡΟ 28. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών

ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτου -

σας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων, και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνα-

τόν να προκληθεί κατά της εκτέλεσης της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη

αυτού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλι-

στικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπι-

κού του Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 29. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο

της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστι-

κού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016

(Άρθρο 130). Οι όροι της παρούσης παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλλει και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό

την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της παρ. 8 του Άρθρου 86, και

επισημαίνονται στην Προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμ-

βάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και

την απασχόληση. 

3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως: 

α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παρ. 4

του Άρθρου 1 του Ν. 4019/2011 (Α΄ 216), 

β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του

πληθυσμού, 

γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και 

δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.

ΑΡΘΡΟ 30. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές

πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοι-

χεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά
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ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση

αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκα-

τάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών ή την παράλειψή της στο

μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια, χωρίς την προηγούμενη

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του

απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμε-

νη γραπτή της συναίνεση. 

ΑΡΘΡΟ 31. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Ανα-

θέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη τις οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, τις σχετικές με την

εκτέλεση της  προμήθειας υλικών.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία θα εί-

ναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρε-

ουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευ-

θυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλ-

λου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποια -

δήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας

βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολο-

κλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ

των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβα-

ση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπλη -

ρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευ-

χέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κα-

ταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου

εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια

της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εται-

ρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική

Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλ -

λονται από το Ν. 3414/2005 και το Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 32. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση, την

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια

για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για

κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Δικα-

στήρια .

Δεν αποκλείεται, για ορισμένες όμως περιπτώσεις κι εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί

στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την

Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότη-

τα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω πα-

ράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 33. ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρω-

θεί, των σχετικών με τις Προμήθειες Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα

Διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν

άγνοιά τους. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, σε περίπτωση μη

συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

                          

                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                    ΛΙΑΤΣΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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                                                                                  ΜΕΡΟΣ Β΄  

               ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ     
                                                                  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ   

 Α.     ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ  ΜΕ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  
         ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ)

Κ/Α

            
             
                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
     ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
      ΜΕ Φ.Π.Α.

2601 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

    
     

 1. ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ     TEST      2.000            3.868,80 €

 2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (PT)     TEST     12.000          16.516,80 €
        

 3. ΜΕΡΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗ (α PTT)     TEST     10.000          13.020,00 €

 4. D-DIMERS     TEST      7.500          52.731,00 €

 5. ΠΡΩΤΕΪΝΗ C     TEST         250            3.081,40 €

 6. ΠΡΩΤΕΪΝΗ S     TEST         250            4.733,70 €

 7. ΑΝΤΟΘΡΟΜΒΙΝΗ III     TEST         250            1.509,70 €

 8. APC-RESISTANCE     TEST         250            2.635,00 €

                         
                    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

1. Όλα τα αντιδραστήρια να προσφέρονται με πρωτόκολλα λειτουργίας τους στο προσφερόμενο μη-
χάνημα και να αποδεικνύεται η συμβατότητά του με αυτό.
2. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να συνοδεύονται από controls – standards και calibrators που θα είναι
συμβατά και βαθμονομημένα με τα προσφερόμενα αντιδραστήρια.
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3.  Ειδικά για το χρόνο προθρομβίνης, να προσφερθεί αντιδραστήριο θρομβοπλαστίνης ανθρώπινης
προέλευσης με χαμηλό  S <1,2. 
Να διατηρείται στο ψυγείο μετά την ανασύσταση. Να μην είναι ευαίσθητα σε επίπεδα ηπαρίνης.
4.  Το αντιδραστήριο της Μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)  να είναι  υγρό, έτοιμο προς χρήση, με
ενεργοποιητή πυρίτιο. Το αντιδραστήριο πρέπει να είναι ευαίσθητο στην παρουσία ηπαρίνης στο δείγ-
μα για τον έλεγχο της ηπαρινοθεραπείας. Μετά το άνοιγμα θα διατηρείται στο ψυγείο.
5. Να χρησιμοποιεί για το ινωδογόνο τη μέθοδο Clauss.

                

                   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ  
                                          (ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ  ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ)

1. Να είναι αυτόματος αναλυτής συνεχούς φόρτωσης (continuous loading) ) και  τυχαίας προσπέλασης
(random access)  και  να  πραγματοποιεί  πηκτικολογικές,  χρωμογονικές  και  ανοσολογικές  εξετάσεις
ταυτόχρονα.
2.  Να είναι επιτραπέζιος για εξοικονόμηση χώρου.
3.  Να έχει ταχύτητα 140 εξετάσεων ανά ώρα (180test/h).).
4. Να δέχεται αρχικά σωληνάρια αιμοληψίας (κενού αέρα) διαφόρων μεγεθών, κλειστά – πωματι-
σμένα ή ανοιχτά, ταυτόχρονα. Δηλαδή ο διανεμητής των δειγμάτων να διαθέτει δυνατότητα διάτρη-
σης ελαστικού πώματος, κλειστού σωληναρίου τρίτης γενιάς.
5. Να έχει θετική αναγνώριση με ενσωματωμένο αναγνώστη γραμμικού  κώδικα (barcode reader) για
τα δείγματα, τα αντιδραστήρια, τα standards (calibrators) και τα controls, έτσι ώστε να αποκλείονται
τυχόν λάθη κατά τη χρήση.
6.  Το κόστος των controls και calibrators θα επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
7.  Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης των δειγμάτων για αιμόλυση, χολορυθριναιμία και λιπαιμία, ώστε
να αποφεύγονται εσφαλμένα αποτέλεσματα.
8. Να διαθέτει 30 ψυχόμενες θέσεις (θερμοκρασίας 8-10 βαθμούς Κελσίου) για τα αντιδραστήρια, τα
standards (calibrators) και τα controls, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη διατήρησή τους και η
μέγιστη σταθερότητα επί του αναλυτή (on board stability).).
9.  Να έχει τη δυνατότητα παρεμβολής επειγόντων δειγμάτων (STAT), δηλαδή φόρτωση και ανάλυσή
τους, ανά πάσα στιγμή αλλά και κατά τη διάρκεια των αναλύσεων. Να διατίθενται ειδικές θέσεις γι’
αυτά. Να αναφερθούν οι διαθέσιμες θέσεις.
10.  Να δέχεται έως και 50 δείγματα ταυτόχρονα.
11.  Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανάληψης  προσδιορισμού – μέτρησης, με αραίωση (που θα
εκτελείται αυτόματα), για τις τιμές μέτρησης εκτός γραμμικότητας.
12.  Να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης καμπυλών βαθμονόμησης: έως και 5 στον αριθμό για κάθε
αριθμό παρτίδας (Lot No) αντιδραστηρίου, και έως και 5 στον αριθμό για διαφορετικά Lot No, ανά πα-
ράμετρο.
13. Να κάνει αυτόματη διαχείριση όλων των υγρών (δειγμάτων, αντιδραστηρίων και αποβλήτων) και
να διαθέτει ανίχνευση στάθμης υγρών.
14. Να έχει τη δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας.
15. Να είναι εύκολος στη χρήση, με πρόγραμμα λειτουργίας φιλικό προς το χειριστή.
16. Να διαθέτει ελάχιστη επάρκεια κυβετών επί του αναλυτή για τουλάχιστον 240 εξετάσεις, χωρίς
την παρέμβαση του χειριστή.
17. Να έχει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας (Quality). Control) με διαγράμματα Levy). Jen-
ning) s & Westg) ard Tules.
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18. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές σε ενημερωτικά φυλλάδια – prospec-
tus και συνοδευτικά έγγραφα τεχνικών περιγραφών.
19. Να έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με κεντρικό σύστημα διαχείρισης δειγμάτων LIS.
Το κόστος σύνδεσης με το LIS του Νοσοκομείου θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.
20. Να παραχωρηθεί και δεύτερος  αναλυτής, ίδιας κατασκευαστικής  εταιρείας,  ίδιας παραγωγικότη-
τας και ιδίου τύπου, ώστε να  χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώς αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά. Ο
δεύτερος αναλυτής θα λειτουργεί έως και τη διεκπεραίωση του αναλυτικού έργου, καθώς επίσης και
για την αντιμετώπιση της κατάστασης, σε περίπτωση βλάβης του κυρίως αναλυτή (ρουτίνας).
21.  Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του Μειοδότη.
22.  Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με το κόστος του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
23. Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη, να προσκομισθεί πιστοποιητικό κοινοποιημένου Οργανι-
σμού σχετικά με τη σήμανση CE, σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 98/79 ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  “Για  τα  Ιατροτεχνολογικά  βοηθήματα  που  χρησιμοποιούνται  στη
διάγνωση  in vitro (EEL 331/07-12-1998),  όπως τροποποιημένη ισχύει, με τις διατάξεις της οποίας
εναρμονίστηκε η Εθνική Νομοθεσία με την αριθμ. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/23-07-2001 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1060Β/2001).

 Β.  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ  
                     ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 Κ/Α
    
        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

  ΜΟΝΑΔΑ 
 ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 
       ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
     ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
      ΜΕ Φ.Π.Α.     

2602          ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ      TEST        68.000 
α) 42.000 (για ρουτί-
να - πρωί)
β) 26.000 (για εφη-
μερίες)

        81.790.40 €

 
                              
                             ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Τα υπό προμήθεια αντιδραστήρια θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους:

1.  Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της υπηρεσίας για τη χρήση τους σε αναλυτές.
2.  Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσης.
4.  Θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ αντιδραστηρίων και λοιπών αναλώσιμων υλι-
κών που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Αυτό θα πρέπει να πιστοποιείται από τον κατασκευαστή των
μηχανημάτων αυτών.
5.  Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, όπου αυτό προβλέπεται.
6.  Να έχουν κατάλληλη συσκευασία.
7. Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία της παράδοσης του
να μην έχει παρέλθει το 1/3, τουλάχιστον, της συνολικής διάρκειας ζωής του.
8. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του, κι ενώ έχουν τηρη-
θεί οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, ο προμηθευτής θα υποχρε-
ούται να προβεί σε αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας.
9. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα
όλων των παρτίδων των προϊόντων, τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά τη διάρκεια
χρήσης, μετά από σχετική αναφορά του Διευθυντή του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. Όλα
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τα αντιδραστήρια θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία της προμήθειας και θα ελέγχονται επίσης και
κατά τη διάρκεια της παραλαβής.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΛΙΚΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ 23 + ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΥΠΟΥ Β

1. Ο αναλυτής, πλήρης σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος να έχει δυνατότητες ανάλυσης των έμ-
μορφων στοιχείων του αίματος σε απόλυτο αριθμό και ποσοστό, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις
και απαιτήσεις, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική.
2. Το έτος πρώτης κυκλοφορίας του προσφερόμενου μοντέλου του οργάνου, όχι των αναβαθμίσεων,
να αναγράφεται και να μην υπερβαίνει την οκταετία. Προς απόδειξη του ισχυρισμού να κατατεθεί, επί
ποινή αποκλεισμού, επίσημη δήλωση από την κατασκευάστρια εταιρεία με επίσημη μετάφραση υπογε-
γραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
3. Να διαθέτει δυνατότητα ανάλυσης τριχοειδικού, προαραιωμένου αίματος, από παιδιατρικά δείγμα-
τα, όπως δείγματα από βρέφη, νεογνά και ενήλικες με δύσκολες φλέβες λόγω παχυσαρκίας, χημειο-
θεραπείας κ.τ.λ.
4. Η αρχή λειτουργίας του αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης
κυττάρων, σε απόλυτο βαθμό και ποσοστό. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί ολικό αίμα και όλες οι πα-
ράμετροι να ανιχνεύονται απευθείας από το φιαλίδιο της Γενικής Αίματος, χωρίς να απαιτούνται πε-
ραιτέρω διαδικασίες από το χειριστή (π.χ. αραιώσεις).
5.  Να έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού των εμπύρηνων.
6. Να μετρά άμεσα τις ακόλουθες παραμέτρους με αξιοπιστία, σε φυσιολογικά και παθολογικά δείγμα-
τα:

 Τον Αριθμό Λευκών Αιμοσφαιρίων.
 Τον αριθμό Ερυθρών Αιμοσφαιρίων.
 Τον Αιματοκρίτη.
 Την Αιμοσφαιρίνη.
 Το Μέσο όγκο Ερυθρών (MCV).).
 Τη Μέση πυκνότητα Αιμοσφαιρίνης (MCH)).
 Τη Μέση συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης κατά Ερυθρό (MCH)C).
 Το Εύρος κατανομής Ερυθρών (RDW).
 Τα Δ.Ε.Κ. και τους υποπληθυσμούς τους (διαφορετικός τύπος Δ.Ε.Κ), ανάλογα με το βαθμό

αωρότητας σε απόλυτο βαθμό και ποσοστό % και του δείκτη ωρίμανσης, δηλαδή το κλάσμα
των άωρων Δ.Ε.Κ. (IRE). Η μέτρηση των Δ.Ε.Κ. και των παραμέτρων τους να γίνεται άμεσα
και αυτόματα από το δείγμα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια χειροκίνητη επεξεργασία. Τέλος,
να επισυνάπτεται βιβλιογραφία αξιολόγησης των Δ.Ε.Κ.

 Τον απόλυτο αριθμό των αιμοπεταλίων και των παραμέτρων τους PDW (εύρος κατανομής αι-
μοπεταλίων  MPV).  και  μέσος  όγκος  αιμοπεταλίων  PCT  (αιματοπεταλιοκρίτης).  Ειδικότερα  η
μέτρηση των αιμοπεταλίων  στα παθολογικά δείγματα να γίνεται  άμεσα,  ταχύτατα (χρόνος
μέτρησης μικρότερος των 2’) και αυτόματα από το ίδιο δείγμα της Γενικής Αίματος με μέθοδο
η οποία να διασφαλίζει την ορθότητα του αποτελέσματος, σε περιπτώσεις παρεμβολής μικρών
ερυθροκυττάρων (μικροκυτταρώσεις μεσογειακών συνδρόμων, σχιστοκυττάρων κ.λ.π.), σε πε-
ριπτώσεις ύπαρξης γιγάντιων αιμοπεταλίων), αιματολογικές κακοήθειες, θρομβασθένειες κ.α.)
και σε περιπτώσεις πολύ χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων όπως σε θρομβασθένειες άνοσης αρ-
χής κ.ο.κ. 

 Να μετρά τον απόλυτο αριθμό και ποσοστό % του αθροίσματος των άωρων κυττάρων της κοκ-
κιώδους σειράς (μεταμυελοκύτταρα – μυελοκύτταρα – προμυελοκύτταρα).

 Να μετρά τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό % των εμπύρηνων ερυθρών.
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 Να γίνεται χρήση ακτίνων Laser για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κυττάρων του διαφορικού
λευκοκυτταρικού τύπου.

7.  Ο αναλυτής  πρέπει  να  παρέχει  αυξημένες  δυνατότητες  όσον αφορά την αξιολόγηση  αποτελε-
σμάτων επί φυσιολογικών και επί παθολογικών δειγμάτων που περιέχουν άωρα ή άτυπα κύτταρα,
ελαττωμένο ή αυξημένο αριθμό κυττάρων της λευκής και της ερυθράς σειράς των αιμοπεταλίων.
Συγκεκριμένα:

 Για τα λευκά πρέπει  να διαθέτει,  σε κάθε περίπτωση, αυξημένη δυνατότητα επισημάνσεων
(flag) g) ing) ) για άτυπα λεμφοκύτταρα, βλάστες, άωρα κοκκιοκύτταρα, λευκοπενία, ουδετεροπε-
νία, ουδετεροφιλία, μονοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, βασεοφιλία.

 Για την ερυθρά σειρά θα πρέπει να επισημαίνει επί παθολογικών δειγμάτων, την υποχρωμία,
ανισοκυττάρωση, μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση, ερυθροκυττάρωση , θραύσματα και την
ύπαρξη ερυθροβλαστών.

 Για τα αιμοπετάλια να επισημαίνει μάζες αιμοπεταλίων – γιγάντια αιμοπετάλια, μικρά και με-
γάλα αιμοπετάλια, θρομβοπενία, θρομβοκυττάρωση.

8.  Να εμφανίζει σε οθόνη έγχρωμα και να εκτυπώνει σε νεφελογράμματα και ιστογράμματα τις κατα-
νομές των λευκοκυττάρων και τους υποπληθυσμούς τους, των ερυθροκυττάρων, των αιμοπεταλίων
και των Δ.Ε.Κ.
9.  Να διαθέτει δύο συστήματα αυτόματης δειγματοληψίας:

 Αυτόματο σύστημα με σωληνάρια κλειστού τύπου και αναγνώρισης των δειγμάτων (barcode
reader) για προστασία των χειριστών από επικίνδυνα δείγματα (AIDS, Ηπατίτιδα, κ.α.) Για το
λόγο αυτό θα διαθέτει δειγματοφορέα 50 θέσεων.

 Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου.
Και στις δύο περιπτώσεις, το ακροφύσιο να είναι αυτοκαθαριζόμενο.

10.  Πριν την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη να προηγείται ανάδευση η οποία να συμ-
φωνεί με τα επιστημονικά πρότυπα για να αποφευχθούν αλλοιώσεις κυττάρων.
11. Η ταχύτητα ανάλυσης των δειγμάτων στο κλειστό σύστημα  να είναι  τουλάχιστον 100 δείγματα
ανά ώρα.
12.  Να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για την αλλαγή των αντιδραστηρίων και των βλα-
βών, Ελληνόγλωσσο.
13. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις αραιώσεις ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αναρρόφησης αίματος το
οποίο να συγκρατεί ξεχωριστές ποσότητες αίματος για κάθε μονάδα μέτρησης του οργάνου (περιστρο-
φική βαλβίδα) ή άλλο, το ίδιο, αξιόπιστο σύστημα.
14. Ο αναλυτής να έχει σύστημα αυτοελέγχου και αυτόματης μηχανικής ρύθμισης όλων των άμεσα με-
τρούμενων παραμέτρων.
15.  Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία αίμα ελέγχου (control) για όλες ανεξαιρέτως τις
παραμέτρους, για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο της αναλυτικής αξιοπιστίας του αναλυτή και πρότυπο
αίμα ρύθμισης του (calibrator)  για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους (WBC, RPC, H)B, H)CT,
MCV)., PLT).
16.  Το κόστος των controls και calibrators θα επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
17.  Να διαθέτει τη δυνατότητα προγραμματισμού για την ανάλυση μεμονωμένων παραμέτρων ή συν-
δυασμό παραμέτρων με σκοπό την οικονομική λειτουργία του αναλυτή.
18.  Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης μετάπτωσης σε κατάσταση stand-by)., εύκολης και άμεσης επα-
ναφοράς σε κανονική χρήση, σε χρόνο μικρότερο των 10’ - να αποδεικνύεται από το Manual ή με βε-
βαίωση του κατασκευαστή. Επίσης, ο απαιτούμενος χρόνος για την εκκίνηση όσο και τον τερματισμό
του αναλυτή να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά.
19.  Να διαθέτει προγράμματα ποιοτικού ελέγχου με τη χρήση δειγμάτων ρουτίνας των ασθενών και
με τη χρήση αντιδραστηρίων ελέγχου (controls) της κατασκευάστριας εταιρείας για τον έλεγχο της σω-
στής λειτουργίας του αναλυτή.
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20.  Όλες οι λειτουργίες, το λογισμικό και τα μηνύματα ορθής λειτουργίας του αναλυτή θα πρέπει να
είναι στα Ελληνικά. Το λειτουργικό σύστημα του αναλυτή να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο
του εργαστηρίου (LIS). Η σύνδεση θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.
21.  Να διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση των αποτελεσμάτων σε Α4 και με δυνατότητα έγχρωμης
εκτύπωσης.
22.  Να δέχεται σωληνάρια κλειστού τύπου όλων των εταιρειών.
23.  Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη προβολής των αποτελεσμάτων τουλάχιστον 15’’.
24.  Να διαθέτει τη δυνατότητα αρχείου τουλάχιστον 10.000 δειγμάτων.
25.  Να έχει τη δυνατότητα ο αναλυτής να ανιχνεύει τόσο την επαρκή ποσότητα δείγματος, όσο και
την ποιότητα αυτού (πήγματα – φυσαλίδες).
26.  Οι υποψήφιες εταιρείες - προμηθευτές θα διαθέτουν πλήρες τμήμα  service  και αποδεδειγμένη
εμπειρία στους αυτόματους αναλυτές. Για το λόγο αυτό, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κα-
τάσταση αναλυτών, εγκατεστημένων σε δημόσια νοσοκομεία των οποίων έχει αναλάβει τη συντήρηση.
Επίσης, θα πρέπει να καταθέσει πρόταση κάλυψης του service για το εργαστήριο. Τέλος, ο προμηθευ-
τής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της πορείας του προσφερόμενου οργάνου, σε κα-
θημερινή βάση και αυτοματοποιημένα.
 27.  Να παρέχεται  αποδεδειγμένα η δυνατότητα συστηματικής και  διαρκούς συμμετοχής μέσω της
κατασκευάστριας εταιρείας σε οργανωμένα προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου του οποίου τα
αποτελέσματα να γνωστοποιούνται στο εργαστήριο, ως ο Νόμος 2955/2001 άρθρο 7 παρ. Ε ορίζει.
28.  Να παρέχονται:

 Η δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης, τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και με άλλα Νοσοκομεία (τη-
λεϊατρική – μεταφορά εικόνας).

 Η ποιότητα κατασκευής των υλικών του αναλυτή η οποία θα διασφαλίζει μακροβιότητα των
κύριων μερών του, μικρό μέγεθος, οικονομία χώρου, μικρή κατανάλωση ενέργειας και σταθε-
ρότητα της λειτουργίας του.

29. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνταξη του φύλλου συμμόρφωσης. Στο φύλλο συμμόρφωσης θα
απαντώνται μία προς μία οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Προς απόδειξη των απαντήσεων αυτών θα
πρέπει να γίνονται παραπομπές σε φυλλάδια, prospectus, service, manual κ.τ.λ. του κατασκευαστικού
οίκου και όχι σε πλημμελώς μεταφρασμένα φυλλάδια.
30.  Οι προμηθευτές υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να προβαίνουν σε επίδειξη των δυνατοτήτων
του προσφερόμενου αναλυτή με σκοπό την εκτίμηση, στην πράξη, της μετρικής αξιοπιστίας του, της
ευχρηστίας του και τη διακρίβωση της πραγματικής ανταπόκρισης του προσφερόμενου οργάνου σε
σχέση με τις τεθείσες από τη Διακήρυξη, τεχνικές προδιαγραφές μία προς μία.
31.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει επιπλέον 2 αναλυτές 23 παραμέτρων (1 εφημερίας και
1 εφεδρικός) της αυτής κατασκευαστικής εταιρείας για την ομαλή ροή της εργασίας, της συμβατότητας
των αποτελεσμάτων κ.λ.π. Οι αναλυτές εφημερίας πρέπει να φέρουν αυτόματο δειγματολήπτη.
32. Τέλος, να συνοδεύει την τεχνική προσφορά του με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος
στην Ελληνική Γλώσσα οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την
έγκριση του κατασκευαστή (Ν.2955 άρθρο 2 παρ. 5α).
33.  Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποιητή τάσης (UPS), με δαπάνη του Μειοδότη.
34.  Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με το κόστος εξωτερικού ελέγχου.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 23 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
& ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ

1.  Η αρχή λειτουργίας του Αναλυτή να στηρίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους μέτρησης
των κυττάρων. Να περιγραφεί η αρχή λειτουργίας του.
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2.  Να χρησιμοποιεί δείγματα ολικού αίματος σε ποσότητα, όχι μεγαλύτερη των 250 ml. Να αναλύει
επίσης τριχοειδικό προαραιωμένο αίμα από δείγματα παιδιατρικά όπως και δείγματα τριχοειδικού αίμα-
τος από βρέφη, νεογνά και ενήλικες με δυσεύρετες φλέβες λόγω χημειοθεραπείας ή παχυσαρκίας.
3.  Η μέτρηση των ερυθρών να γίνεται σε διαφορετικό θάλαμο από τη μέτρηση των λευκών με ξεχω-
ριστές ποσότητες αίματος και διαφορετικές αραιώσεις.
4.  Να μετρά και να υπολογίζει τις ακόλουθες παραμέτρους:

 Τον Αριθμό Λευκών Αιμοσφαιρίων.
 Τον Αριθμό Ερυθρών Αιμοσφαιρίων.
 Την Αιμοσφαιρίνη.
 Τον Αιματοκρίτη.
 Το Μέσο Όγκο Ερυθρών (MCV).).
 Τη Μέση Πυκνότητα Αιμοσφαιρίνης.
 Τη Μέση συγκέντρωση Αιμοσφαιρίνης ανά Ερυθρό (MCH)C).
 Το Εύρος κατανομής Ερυθρών.
 Τον Αριθμό Αιμοπεταλίων.
 Τον Μέσο Όγκο Αιμοπεταλίων (PDW).
 Τον Μέσο όγκο Αιμοπεταλίων (MPV).).
 Τον Αιμαπεταλιοκρίτη (PCT).
 Το ποσοστό και τον απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων.
 Το ποσοστό και τον απόλυτο αριθμό μονοπύρηνων.
 Το ποσοστό και τον απόλυτο αριθμό ηωσινόφιλων.
 Το ποσοστό και τον απόλυτο αριθμό βασεόφιλων.
 Τον απόλυτο αριθμό και το ποσοστό του αθροίσματος των άωρων κυττάρων της κοκκιώδους

σειράς (μεταμυελοκύτταρα, μυελοκύτταρα, προμυελοκύτταρα) για τη διάγνωση και παρακο-
λούθηση αρρώστων με λοιμώξεις, μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και λοιπά αιματολογικά νο-
σήματα.

5.  Το άθροισμα των ποσοστών των λευκών να είναι 100 και το άθροισμα των απόλυτων τιμών να
ισούται με τον αριθμό των λευκών. Να χρησιμοποιεί, για τον ποσοτικό προσδιορισμό των κυττάρων
του διαφορικού λευκοκυτταρικού τύπου, ακτίνες  laser.  Ο υπολογισμός του διαφορικού τύπου των
λευκών αιμοσφαιρίων πρέπει  να γίνεται  με άμεση ανίχνευση.  Να παρέχει  αυξημένες  δυνατότητες
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων,  με αυξημένες  δυνατότητες μορφολογικών επισημάνσεων  (Flag) -
g) ing) ).
Συγκεκριμένα:

 Για τα λευκά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επισήμανσης άτυπων λεμφοκυττάρων, βλα-
στών, λευκοπενίας, λευκοκυττάρωσης, λεμφοπενίας, λεμφοκυττάρωσης, ουδετεροφιλίας, ου-
δετεροπενίας, ηωσινοφιλίας, μονοκυττάρωσης, βασεοφιλίας.

 Για την ερυθρά σειρά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επισήμανσης ερυθροκυττάρωσης, αναι-
μίας, ανισοκυττάρωσης, μικροκυττάρωσης, μακροκυττάρωσης, υποχρωμίας, κρυοσφαιριναιμί-
ας, εμπύρηνων ερυθρών.

 Στα Αιμοπετάλια πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επισήμανσης θρομβοκυττάρωσης, θρομβο-
πενίας, συγκριμμάτων αιμοπεταλίων, γιγαντιαίων αιμοπεταλίων, μικρών αιμοπεταλίων.

6. Να εμφανίζει σε οθόνη και να εκτυπώνει, σε τουλάχιστον 5 ιστογράμματα ή νεφελογράμματα, τις
κατ’ όγκο κατανομές των λευκών, ερυθρών και αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρέχουν ασφαλείς
κλινικές πληροφορίες, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.
7.  Η ταχύτητα μέτρησης να είναι τουλάχιστον 70 δείγματα την ώρα και στα δύο συστήματα δειγμα-
τοληψίας.
8.  Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα αυτοελέγχου, αυτόματης και μηχανικής ρύθμισης όλων των
άμεσα μετρούμενων παραμέτρων.
9.  Να έχει σύστημα προειδοποίησης του χειριστή για τις στάθμες  αντιδραστηρίων και αποβλήτων. Να
φέρουν barcode τα αντιδραστήρια.
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10. Να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με το σύστημα διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του εργαστη-
ρίου. Η σύνδεση θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.
11. Να έχει πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου που, χρησιμοποιώντας τα δείγματα ρουτίνας, να εξασφαλί-
ζουν συνεχή έλεγχο αποτελεσμάτων και τα οποία θα αποτελούν μέρος του βασικού προγραμματισμού
του οργάνου.
12.  Να έχει τη δυνατότητα τήρησης αρχείου αποτελεσμάτων για 10.000 ασθενείς.
13.  Να διαθέτει δύο συστήματα δειγματοληψίας:

 Αυτόματο  σύστημα  με  δειγματολήπτη συνεχούς  ροής,  χωρητικότητας  τουλάχιστον  20 δειγ-
μάτων ταυτόχρονα, με σύστημα αυτόματης ανάδευσης και αναγνώρισης του δείγματος (bar-
code)  για την προστασία των χειριστών από επικίνδυνα απόβλητα δείγματα  (AIDS,  ηπατίτιδα
κ.τ.λ.)

 Κλασικό σύστημα ανοικτού τύπου.
Και στις δύο περιπτώσεις, το ρύγχος δειγματοληψίας θα αυτοκαθαρίζεται εσωτερικά και εξωτερικά, 
μετά από κάθε μέτρηση, και θα είναι κατασκευασμένο από μέταλλο για την αποφυγή καταλοίπων αίμα-
τος στα τοιχώματά του μετά τη μέτρηση. Πριν την αναρρόφηση από τον αυτόματο δειγματολήπτη θα 
προηγείται η ανάδευση η οποία θα συμφωνεί με τα επιστημονικά πρότυπα.
14.  Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης, τόσο της επαρκούς ποσότητας δείγματος, όσο και 
της ποιότητας αυτού (πήγματα, φυσαλίδες κ.α.)
15.  Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης
(calibrator), για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους.
16.  Το κόστος των controls και calibrators θα επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
17.  Να κατατεθούν, οι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστικό οίκο οδηγίες χρήσης όλων των λειτουρ-
γιών των αντιδραστηρίων, του λογισμικού καθώς επίσης και των μηνυμάτων ορθής λειτουργίας ή 
σφαλμάτων τους, στα Ελληνικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/79/ΕΚ. Θα αποδίδουν πι-
στά το πρωτότυπο κείμενο και θα φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. 
18.  Το λειτουργικό σύστημα του αναλυτή να είναι βασισμένο στα Windows 2000 ή και σε νεώτερο 
πρόγραμμα.
19.  Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του Μειοδότη. 
20.  Οι προσφέροντες θα εντάξουν το εργαστήριο σε σύστημα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου, του οποίου τα αποτελέσματα θα γνωστοποιούνται στο εργαστήριο, ως ο Νόμος ορίζει 
(2955/2001, Άρθρο 7, παραγ. ε).

 Γ.  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Κ/Α         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   ΜΟΝΑΔΑ 
 ΜΕΤΡΗΣΗΣ

   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
     ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
      ΜΕ Φ.Π.Α.     

2603
   1.

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ       TEST          4.000        10.109,472 €
 

2. Β12 ΟΡΟΥ       TEST          3.500          8.889,188 €

   3. ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ       TEST 1.800            4.571,582 €

   4. ΒΙΤΑΜΙΝΗ D       TEST 3.500          16.060,00 €
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                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:
 Τη χώρα προέλευσης των υλικών και το εργοστάσιο παρασκευής των αντιδραστηρίων.
 Το χρόνο παράδοσης των αντιδραστηρίων, από την ημέρα της παραγγελίας.
 Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως αυτών.
 Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.
 Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
 Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την 

επαναληψιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις. 

                            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ  
  
1.  Ο προσφερόμενος αναλυτής θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (random ac-
cess) και θα στηρίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας.
2.  Θα είναι μικρού όγκου και βάρους, αυτοτελής μονάδα, όχι περισσότερων μονάδων. Η εταιρεία που
θα κατακυρωθεί, θα αναλάβει το κόστος εγκατάστασης.
3.  Να έχει ταχύτητα 70 εξετάσεων, τουλάχιστον, ανά  ώρα. Θα εκτελεί   οπωσδήποτε  τις παραπάνω
εξετάσεις (Φερριτίνη,  Β12,  Φυλλικό οξύ και Βιταμίνη D).
4.  Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του και να διαθέτει δυνα-
τότητα αρχικής φόρτωσης, τουλάχιστον, 60 δειγμάτων.
5.  Να μετρά τα επείγοντα δείγματα (STAT) οποιαδήποτε στιγμή, άμεσα, χωρίς να διακόπτεται η λει-
τουργία του Αναλυτή και χωρίς να διαθέτει περιορισμένο αριθμό θέσεων γι’αυτά.
6.  Να έχει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης στάθμης των δειγμάτων. Να προειδοποιεί, επιπλέον με
οπτικό σήμα, πριν εξαντληθεί οποιοδήποτε αντιδραστήριο ή άλλο αναλώσιμο.
7.  O Αναλυτής να διαθέτει  ψυχόμενο  χώρο ή  ψυγείο  ώστε τα αντιδραστήρια να παραμένουν στον
Αναλυτή μέχρι την ανάλωσή τους – είναι σημαντικό να καταλαμβάνουν μια θέση στο χώρο του ψυγεί-
ου.
8. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης (back up) αντιδραστηρίων και διαφορετικής παρτίδας (Lot Number)
μεταξύ τους, και να επιτρέπει τη βαθμονόμηση.
9. Οι καμπύλες βαθμονόμησης των ζητούμενων εξετάσεων θα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια.

10.  Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες σύστημα προγράμματος ποιοτικού ελέγχου.
11. Να διατίθεται από την κατασκευάστρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα ρύθμισης
(calibrator), για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους.
12.  Το κόστος των controls και calibrators θα επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
13. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode για τα δείγματα, τα αντιδραστήρια και τα calibrators.
14. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πήγματος και φυσαλίδων και να παρέχει τη δυνατότητα εντοπι-
σμού κι επισήμανσης βλαβών, με ενδείξεις επί της οθόνης.
15. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να διαθέτει κατάλληλο κάλυμμα για να αποφεύγεται εξάτμιση ή
πιθανή επιμόλυνση της, μετά το πρώτο άνοιγμα.
16.  Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του Μειοδότη.
17.  Να έχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων και να δύναται να συνδεθεί με το σύ-
στημα διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του εργαστηρίου. Η δαπάνη σύνδεσης με το (LIS) θα είναι με
δαπάνη του προμηθευτή.
18. Τα αντιδραστήρια να είναι υγρά και έτοιμα προς χρήση. 
19.  Θα παρέχεται εγγύηση ως απόδειξη της απρόσκοπτης προμήθειας των αντιδραστηρίων.
20.  Ο Αναλυτής θα δέχεται δείγματα σε σωληνάρια διαφόρων τύπων.
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21.  Να διαθέτει πλήρες τμήμα Service. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή θα πρέπει να εξα-
σφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, με επισκευές, ανταλλακτικά και
άλλα υλικά που θα θεωρηθούν αναγκαία για την καλή λειτουργία του μηχανήματος.
22.  Σε περίπτωση βλάβης του Αναλυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη,
εντός δύο (2) ημερών, το αργότερο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασταθεί  η βλάβη, ο προ-
μηθευτής υποχρεούται να τον αντικαταστήσει.
23. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται μία προς μία όλες οι ως άνω προδιαγρα-
φές. Θα τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή.

 

 Δ. ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ Τ.Κ.Ε. 

        (ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ)

Κ/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    ΜΟΝΑΔΑ 
  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
      ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
       ΜΕ Φ.Π.Α.    

2604 ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ
Τ.Κ.Ε.

   ΤΕΜΑΧΙΑ    4.500 
(για 4.500 
εξετάσεις)

       1.543,986 €

                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ  

1. Τα σωληνάρια θα πρέπει να είναι άθραυστα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης του
χειριστή κατά τη χρήση τους.
2.  Να είναι σωληνάρια κενού ώστε η λήψη του δείγματος να γίνεται χωρίς το άνοιγμα της  κυβέτας 
(κλειστό σύστημα).
3.  Ο απαιτούμενος όγκος δείγματος να είναι ο ελάχιστος (1 μέτρο ή μικρότερος).
4.  Τα σωληνάρια να περιλαμβάνουν το απαιτούμενο αντιπηκτικό.
5.  Συμφωνία με τις παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές περιγραφές θα αποδεικνύεται με αναφορά σε 
επίσημα εγχειρίδια χρήσης.

                      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ.Ε.  

1.  Το σύστημα μέτρησης της ταχύτητας καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.Ε.) θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ασφάλεια, ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία και ταχύτητα λήψης των αποτελεσμάτων της.
2.  Θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Η ανάδευση των δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται σε
αναδευτήρα ενσωματωμένο στο μηχάνημα.
3.  Να γίνεται αυτόματος εντοπισμός κάθε σωληναρίου με λανθασμένη ποσότητα δείγματος.
4.  Το σύστημα θα πρέπει να είναι πολύ ακριβές και απαλλαγμένο από την επίδραση ενδεχόμενης πα-
ρουσίας λιπιδίων και χολερυθρίνης στο δείγμα.
5.  Τα αποτελέσματα θα είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με αυτά της μεθόδου αναφοράς Westerg) reen. 
Η μέθοδος να είναι τελικού σημείου και όχι μαθηματικός υπολογισμός, τόσο για την ταχύτητα της 1ης
όσο και για την ταχύτητα της 2ης ώρας.
6.  Να υπάρχει η δυνατότητα (προαιρετικά) αυτόματης θερμοκρασιακής αναπροσαρμογής αποτελε-
σμάτων (διόρθωση κατά Manley).).
7.  Οι προσφερόμενοι αναλυτές να είναι 20, τουλάχιστον, θέσεων, ο καθένας.
8.  Να υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία (Διεθνής κι Ελληνική). Η κατάθεση βιβλιογραφίας είναι απαραί-
τητη για την αξιολόγηση των προσφορών.

                                                                  57

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



9.  Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το LIS του εργαστηρίου και να μετρά δείγματα με BARCODE. 
Η σύνδεση με το σύστημα LIS θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.
10. Να υπάρχουν προϊόντα ποιοτικού εσωτερικού ελέγχου (controls).
11. Το κόστος των controls θα επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
12. Συμφωνία με τις παραπάνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές θα αποδεικνύεται με αναφορά 
σε επίσημα εγχειρίδια χρήσης.

  

 Ε.   ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

Κ/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ    ΜΟΝΑΔΑ 
  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
      ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
       ΜΕ Φ.Π.Α.    

2605 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ       ΤΕΣΤ      4.000       5.933,648 €

            

            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

1.  Θα είναι υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (H)PLC) με στήλη κατιοανταλλακτική για τον κα-
λύτερο και πιο αναλυτικό διαχωρισμό της γλυκοζυλιωμένης και των παθολογικών αιμοσφαιρινών.
2.  Το σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, ευκολόχρηστο και σε σχετικά μικρό 
μέγεθος.
3.  Να διαθέτει αυτόματο δειγματοφορέα 50, τουλάχιστον, θέσεων συνεχούς φόρτωσης για αποδοχή 
δειγμάτων σε ανοικτά, κλειστά σωληνάρια ή σε καψάκια ακόμη και με τη δυνατότητα αυτόματης ανα-
γνώρισης τους με τη χρήση ενσωματωμένου συστήματος barcode.
4.  Να αποδεικνύεται με ακρίβεια η επαναληψιμότητα των μετρήσεων στην AIC αιμοσφαιρίνη, ακόμη 
και παρουσία ποσοστού αιμοσφαιρίνης F (άνω του 15%) καθώς και άλλων αιμοσφαιρινών.
5.  Ο συντελεστής CV)., για τη μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης να είναι, κατά το δυνα-
τόν, μικρότερος και να μην υπερβαίνει το 2% σε χαμηλές, ενδιάμεσες και υψηλές τιμές.
6.  Η αλλαγή στήλης να γίνεται με απλό τρόπο και να μην απαιτείται ειδική διαδικασία προετοιμασίας, 
βαθμονόμηση ή και πέρασμα ελάχιστου αριθμού δειγμάτων πριν τη συνέχιση της ρουτίνας.
7.  Να μην επηρεάζεται η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης από την παρουσία καρβαμυ-
λιωμένης ή ακετυλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Επίσης να μην επηρεάζεται από διακυμάνσεις στην τιμή αι-
ματοκρίτη ή την παρουσία παθολογικής αιμοσφαιρίνης στο δείγμα.
8.  Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή που να εκτυπώνει το χρωματογράφημα κάθε δείγματος με 
πλήρη στοιχεία, όπως απεικόνιση κορυφών.
9.  Ο χρόνος ανάλυσης να είναι μικρότερος των 4 λεπτών.

10.  Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή Bar code reader και να μπορεί να συνδεθεί με Η/Υ.
11.  Να χρησιμοποιεί πολύ μικρό όγκο δείγματος.
12.  Να είναι εύχρηστο και να ειδοποιεί το χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης αντιδραστηρίων.
13.  Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης έναρξης λειτουργίας.
14.  Η προσφέρουσα εταιρεία θα παρέχει στο Νοσοκομείο εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο (controls).
15. Το κόστος των controls θα επιβαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
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16. Να διαθέτει πλήρες τμήμα Service. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή θα πρέπει να εξασφα-
λίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, με επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα 
υλικά που θα θεωρηθούν αναγκαία για την καλή λειτουργία του μηχανήματος.
17. Σε περίπτωση βλάβης του Αναλυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη, 
εντός δύο (2) ημερών, το αργότερο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη, ο προ-
μηθευτής υποχρεούται να τον αντικαταστήσει.
18. Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού CE.
19. Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης και λειτουργικής επικοινωνίας με το LIS του εργαστηρίου και να 
μετρά δείγματα. Η σύνδεση με το σύστημα LIS θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.
 
                                                       

                                                                                     ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                            .......................................
                                                                                   1.  ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

                                                                                        ..........................................
                                                                                   2.  ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                     ...........................................
                               3.  ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ            
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                                                                                          ΜΕΡΟΣ  Γ’  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΔΙΑ-

ΚΗΡΥ-
ΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑ-
ΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥ-
ΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗ-
ΣΗΣ

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣ-
ΤΟ ΦΠΑ

 ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ ΧΩ-
ΡΙΣ ΦΠΑ

(τιμή αντι-
δραστηρί-
ου μαζί με

όλα τα
αναλώσι-

μα)

 ΤΙΜΗ   
ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ ΜΕ

ΦΠΑ
(τιμή

αντιδρα-
στηρίου-
μαζί με
όλα τα
ανα-

λώσιμα)

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟ-
ΛΟ

ΜΕ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑ-
ΦΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑΣ

ΚΩΔ.
ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΤΗ-
ΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗ-

ΤΗΡΙΟΥ

….. …………… …… ………….. ………
…

……….. ……….. …………. …………
…

………
…

…………

….. …………… …… ………….. ………
…

……….. ……….. …………. …………
…

………
…

…………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-

ΦΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Υποβάλλονται με την Τεχνική  Προσφορά από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις

παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
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1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υπο-

χρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή εί-

ναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητι-

κό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με

την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη

μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτε-

λεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης

της πλήρωσης της απαίτησης.

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς η

οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπη-

ρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και

υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρ-

φωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

          5. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά

το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλ-

λάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη

παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 -   ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Προς:                                                                                                      

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ   ....     ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.                                               

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και δι-

ζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
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μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….………….

για  εκτέλεση  της  προμήθειας  «…………….»  συνολικής  αξίας...................................,  σύμφωνα  με  τη  με

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό

απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας]   ή   [σε περίπτω  -  

ση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές

και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή

Κοινοπραξίας]. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλλουμε ολι -

κά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτη -

σής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι

μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι

το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος

χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 -   ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Ονομασία Τράπεζας:_______________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

Προς:                                                                                                      

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και δι-

ζήσεως,  υπέρ  [Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας  : της  Εταιρείας  ……………  Οδός  ………….

Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

                                                                  62

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που

αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη

με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλλουμε ολι -

κά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτη -

σής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος

χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)

[Άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για Διαδικασίες Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης κάτω των Κοινοτικών ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την Αναθέτουσα Αρχή / αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία:   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ     

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  ΔΡΑΜΑ Τ.Κ. 661 32 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Τσίρλη Άννα

- Τηλέφωνο:  2521350222 

- Ηλ. ταχυδρομείο: grafeio  .  promithion  @  dramahospital  .  gr   

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.  dramahospital  .gr   

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 

CPV 336965000-0 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  ΑΔΑΜ:  18PROC003720120

- Η σύμβαση αναφέρεται σε:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την Αναθέτουσα Αρχή:     
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3,1η/2018

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

ΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [            ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, ανα-

φέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει.

[            ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατά αποκλειστικότητα, του άρθρου

20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επι-

χείρηση»iv ή  προβλέπει  την  εκτέλεση  συμβάσεων  στο  πλαίσιο  προγραμ-

μάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή

μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται,  προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζο-

μένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολού-

μενοι.

[            ] Ναι [          ] Όχι

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

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κα-

τάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πι-

στοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[        ] Ναι [         ] Όχι [      ] Άνευ 

αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β

και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπο-

γράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχε-

τικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,

αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):[……]

[……][……][……]
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποί-

ηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-

γής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτεί-

ται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρω-

μής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες

που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φο-

ρέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) [……]

δ) [        ] Ναι [         ] Όχι

ε) [              ] Ναι [        ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φο-

ρέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-

σης από κοινού με άλλουςvi;

[           ] Ναι [             ] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φο-

ρείς.
Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοι-

νού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οι-

κονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα 

να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαι-

τείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 

μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω; 

[         ]  Ναι   [         ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του πα-

ρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογε-

γραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας 

στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δη-

μόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συ-

μπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβα-

σης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[         ]  Ναι   [         ]Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπερ-

γολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα ανα-

λάβουν: 

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131

παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /  υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή

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

με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να

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

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

 δωροδοκίαx,xi·

 απάτηxii·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγ-

χου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύ-

ει; 

[              ] Ναι                [            ] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 

1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [          ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[        ], 

σημείο-(-α): [        ], 

λόγος(-οι):[         ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετι-

κό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]xix

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλει-

σμού («αυτοκάθαρση»)xx; [           ] Ναι [         ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκα-

τεστημένος ;

[          ] Ναι [           ] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 

σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κα-

ταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [     ] Ναι [     ] Όχι 

-[      ] Ναι [     ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [        ] Ναι [      ] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορί-

ες

[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [      ] Ναι [     ] Όχι 

-[       ] Ναι [     ] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [     ] Ναι [       ] Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν λε-

πτομερείς πληροφορίες

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακρι-

βή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv

[……][……][……]

                                                                  71

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υπο-

χρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίουxxv;

[         ] Ναι [          ] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου απο-

κλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[           ] Ναι [           ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσειςxxvi :

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή-

ριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από πα-

ρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομι-

κός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργί-

ας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[                ] Ναι [           ] Όχι

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμαxxviii;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[               ] Ναι [              ] Όχι

[.......................]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[           ] Ναι [            ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οι-

κονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[           ] Ναι [            ] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[            ] Ναι [            ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:

[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρου-

σης συμφερόντωνxxix, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία

ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[         ] Ναι [          ] Όχι

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδε-

μένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον ανα-

θέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοι-

μασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[              ] Ναι [            ] Όχι

[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμε-

νη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης πα-

ραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες

κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[              ] Ναι [             ] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[                ] Ναι [             ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:

[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κρι-

τηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολο-

γητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδι-

κασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του ανα-

θέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικα-

σία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πλη-

ροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις απο-

φάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθε-

ση; 

[               ] Ναι [            ] Όχι

                                                                  74

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



                                                                  75

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δη-

μόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 

του ν. 3310/2005 ;

[             ] Ναι [          ] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακρι-

βή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτο-

κάθαρσης; 

[           ] Ναι [           ] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο ανα-

θέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υπο-

χρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[           ] Ναι [           ] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιορι-

στεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματι-

κά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκε-

κριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[            ] Ναι [          ] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας: 

[ …] [          ] Ναι [          ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβα-

σης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

2) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περι-

γραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία

δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[            ] Ναι [            ] Όχι

[             ] Ναι [            ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……]
3) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστο-

ποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βε-

βαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παρα-

πομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορί-

ζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[           ] Ναι [          ] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [……][……][……]
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Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχεί-

ρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομι-

κός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[        ] Ναι [      ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή

φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομι-

κός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[        ] Ναι [        ] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή

φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): [……][……][……]

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακρι-

βή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα

πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται (Άρθ.1,Ν.4250/2014), εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

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

Επίσης, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι δεσμεύομαι για τα ακόλουθα:

 1.  Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του Νοσο-

κομείου .

 2.    Ο προμηθευτής διαθέτει Πιστοποίηση κατά   ISO   9001   (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), αντίγραφο του οποίου θα κατα  -  

θέσει στην  Τεχνική Προσφορά αλλά και στο στάδιο Κατακύρωσης, σε περίπτωση που θα αναδειχθεί Μειοδότης. Οποιοδή-

ποτε επιπλέον    ISO   ζητείται στα υπό προμήθεια είδη, κατατίθεται μόνο στην Τεχνική Προσφορά και αποκλειστικά για τον  

αντίστοιχο κωδικό του είδους της προσφοράς.

 3.   Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δι -

καιολογητικών του Άρθρου της παρούσας Διακήρυξης.

4.  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παρα-

στατικό εκπροσώπησης.

5. Δηλώνονται τα προσφερόμενα είδη με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό από τον πίνακα ειδών της Διακήρυξης για τα οποία

κατατίθεται προσφορά.

6.  Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας.

7. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή

ή ακύρωση – ματαίωση του Διαγωνισμού.

8.    Η προσφορά έχει  ισχύ 360 ημέρες.  

9.  Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού

Τέλος,   ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω   ότι (ή   –  δεν- κατά περίπτωση)  :  

Α)   ΔΕΝ Υφίστανται τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

Β)  ΔΕΝ Έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μας σε διαγωνισμό.

Γ)  ΔΕΝ Έχουμε υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.

Δ)  Υφίσταται  συνέπεια  της  επιχείρησης  μας  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της  υποχρεώσεων  όσο  και  των

υποχρεώσεων της εν γένει με το δημόσιο.

Ε)  ΔΕΝ Έχουμε κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά τη παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία.

ΣΤ)   Κατά την  υπογραφή της  Σύμβασης  θα  προσκομίσουμε  Εγγυητική Επιστολή  Καλής Εκτέλεσης ίση με  το  5% της

καθαρής αξίας των υπό προμήθεια ειδών και ισχύ μέχρι την επιστροφή της, η οποία και θα παραμείνει στο Γενικό Νοσοκομείο

Δράμας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

                                                                  80

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...    [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτο-

ντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφο-

ριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ...      [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, πα-

ραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο

αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος ερ-

γασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από

250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετή-

σιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΈχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπου-

δών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή

με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας

του περιβάλλοντος. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμη-

ση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

xΣύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xiΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρω-

παϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου

2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον

στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiiΚατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiiΌπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρο-

μοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλή -

ματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005,

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα -

στηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ

166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωμα -
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τώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προ-

στασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xviΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε

και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοι -

κητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση

(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxiΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...),

η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτε -

ρο εδάφιο). 

xxiiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρε-

ση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλει-

σμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν κατα-

βληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxvΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα

της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxvi. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ

2016/7)

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

xxviiiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68

παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονι-

σμός ΕΕ 2016/7)

xxxiiΓια συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ.

2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiiiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ          

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ       

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………….………………. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «------------- »        

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ                

Στη Δράμα  σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός

H …………………. που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

της παρούσας από τον …………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβα-

ση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………. …………………….. ,

έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ................., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από

τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής

θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». 

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ. Αριθ.  3,1η/2018 Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια Αντιδραστηρίων

Αιματολογικού». 
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2) Την από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ. ................... Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης Διακήρυξης, στον Ανάδοχο.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 . Ο πρώτος των συμβαλλομένων με αυτήν του την  ιδιότητα αναδεικνύει τον δεύτερο   προμηθευτή  για 

την προμήθεια   «………………………………………..»  με κριτήριο την …………………………………..,  

όπως αναφέρεται  παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΜ.

Α/Α........................................

ΕΙΔΟΣ: …………………………….

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ……………………………..€

Μ.Μ.……………………………………...

ΠΟΣΟΤΗΤΑ..........................................

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.....................

2. Οι τιμές  θα είναι σταθερές  για όλη την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για όποια πιθανή παράταση .

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα ισχύος των συμβάσεων (παραλαβής των υλικών) θα είναι ένα (01) έτος 

από την υπογραφή τους, με  δικαίωμα Προαίρεσης 15%.  

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών και η διαδικασία παραλαβής τους θα γίνεται σύμφωνα τους όρους

της αριθ. 3,1ης/2018 Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ         

Για την Καλή Εκτέλεση της παρούσης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή την με αριθμό

…………………………. Εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία

του Άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συμφωνούμε-

νης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος αορίστου χρόνου

ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης (σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης ...............),  και  η οποία έχει  συνταχθεί κατά το αντίστοιχο

υπόδειγμα της Διακήρυξης. 

Η Εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου με μονομερή του δήλωση προς τον εκδότη

και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς, σε περίπτωση που με απόλυτη κρίση του φορέα η σύμβαση

δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί.

Σε αυτήν την περίπτωση, με απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, στο δεύτερο συμβαλλόμε-

νο μπορούν να επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από το Ν. 4412/2016.
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Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων

από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη

ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο, σε περίπτωση παράβασης

κάποιου όρου της παρούσης ή/και της Διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής

για επικείμενη κατάπτωση. 

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση να προμηθεύσει τα  παραπάνω  είδη

σε τρεις ημέρες από  τότε που  θα  πάρει  την  εντολή για την αποστολή.  Τα υλικά  θα παραδίδονται με δική

του ευθύνη  και  δαπάνη στην αρμόδια Επιτροπή παραλαβής σε μέρος του Νοσοκομείου που θα του υποδει-

χθεί, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.                                                                                                               

Η πληρωμή του προμηθευτή, όπως και οι παραγγελίες, θα γίνονται τμηματικά και μετά την οριστική πα-

ραλαβή  των ειδών του εκάστοτε τιμολογίου, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, για

το σύνολο της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου. 

           

ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, κα-

τόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλα-

βής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρ-

κές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσης, μετά από συνολική έρευνα που

πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες

αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαι -

τέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η δαπάνη της αξίας των παραπάνω  βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:

α) Υπέρ Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης 2%

β)  Επί της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 0,06%.

γ)  Υπέρ του Δημοσίου 0,02%  (παρ. 6, Άρθρο 36, Ν.4412/2016).

δ) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

             Συμβάσεων.  

       ε) Χαρτόσημο υπέρ ΟΓΑ, 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

στ)  Παρακράτηση  φόρου εισοδήματος  4% για Προμήθειες. 

Σε κάθε περιοδικό έλεγχο θα καταγράφονται:

α) Ο αριθμός των διενεργηθεισών εξετάσεων περιόδου. 

β) Το τρέχον απόθεμα αριθμού συσκευασιών των συμβατικών υλικών σε χρηματική αξία. 

γ) Ο αριθμός των συσκευασιών συμβατικών υλικών που αγοράστηκαν κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο σε χρηματική αξία. 

Τα παραπάνω θα συνδυάζονται με: 

δ) το απόθεμα αριθμού συσκευασιών της προηγούμενης καταμέτρησης σε χρηματική αξία.

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί
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από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή της αξίας των προμη-

θευόμενων ειδών θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολο-

γίου πώλησης.

Έτσι, θα πρέπει να ισχύει ο τύπος:

[χρηματική αξία του γ] =[χρηματική αξία β] + α Χ συμβατική τιμή εξέτασης - [χρηματική αξία

δ] 

Σε περίπτωση που κατά την εκκαθάριση του λογαριασμού, είτε ενδιάμεσα, είτε κατά το τέλος της

σύμβασης, η χρηματική αξία του γ υπερβαίνει την τιμή του δεξιού μέλους του ανωτέρω τύπου, τότε η διαφο-

ρά θα τακτοποιείται με πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης.

ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδε-

ται η έγγραφη παραγγελία στην αντίστοιχη αποθήκη διαχείρισης του Γ. Ν. Δράμας.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Το σύνολο των προϊόντων θα παραδίδεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Τα

υπό  παραγγελία  είδη  θα  παραδίδονται  και  θα  συνοδεύονται  από  τα  ανάλογα  παραστατικά   (δελτίο

αποστολής και τιμολόγιο). Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για

την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.

2. Τα παραστατικά που συνοδεύουν τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφονται από τον

υπάλληλο του Νοσοκομείου που παραλαμβάνει τα εν λόγω είδη.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε πε-

ρίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφόσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,

θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα

προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της κα -

λής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια

Δράμας. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προ-

βλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα

με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμο-

διότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη

παράγραφο. 

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την  πραγματοποίηση των  εργασιών που αναφέρονται στην

παρούσα σύμβαση, ισχύει ο Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΔΑ: ΩΞΛΛ4690ΒΡ-ΚΛΩ



ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυ-

ρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 207 του Ν.4412/2016, καθώς και με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν

σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους,  τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται  να καταβάλλει  ως ποινική

ρήτρα  για  κάθε  ημέρα  καθυστέρησης  ποσοστό  0,05%  επί  του  συμβατικού  τιμήματος  ή  των

υπηρεσιών που καθυστερούν. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή

ως έκπτωτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα από το Νόμο. 

4. Οι  χρόνοι  υπολογίζονται  σε  ημερολογιακές  ημέρες.  Τα  ποσά,  όπως  προβλέπονται  στη

σύμβαση (με Φ.Π.Α.). Και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 

5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, και θα παρακρατούνται από την επόμενη

πληρωμή του Αναδόχου. 

6. Με την ιδία ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές

προθεσμίες,  μόνο  αν  η  προμήθεια  περατωθεί  μέσα  στη  συνολική  προθεσμία.  Οι  ρήτρες

καθυστέρησης  που  επιβάλλονται  για  υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών,  αν  δεν  ανακληθούν,

βαρύνουν τον Ανάδοχο, επιπλέον των ρητρών, λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν

επιβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ                 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση, ότι κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης τηρεί τις υπο-

χρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπι-

σθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτή-

ματος Α΄ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 130).

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                     

Ο Νόμος περί Δημοσίων Συμβάσεων, η  αριθ.  3η/2018 Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η

από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσης

σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευ-

χών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα Σύμβαση.

β) Ο Νόμος 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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γ) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.

δ) Η προσφορά του Αναδόχου.

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο, προ-

ϋπάρχον αυτής, δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της πα-

ρούσης, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται

νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε  τρία [3] πρωτότυπα. Το δύο πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκαν

στο αρμόδιο γραφείο του Γενικού Νοσοκομείου  Δράμας και το άλλο πήρε ο Προμηθευτής, ο οποίος δήλωσε

ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

                                                                                               Για την Προμηθεύτρια  Εταιρεία
                          

                                                                                             Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ         

                                                                                                       

                                                                                                             

                                                                                        ΛΙΑΤΣΗΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                           

           

                                                                                                               

             

                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

                               ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

 ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ                                  
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